Kúpna zmluva č. Z202117907_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

Teresa Benedicta
Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce, Slovenská republika
31313680
2021510304
0566433509

Dodávateľ:
Obchodné meno:

A.En. Slovensko s.r.o.

Sídlo:

Dúbravca 5, 03601 Martin, Slovenská republika

IČO:

36399604

DIČ:

2020117561

IČ DPH:

SK2020117561

Bankové spojenie:

IBAN: SK5875000000000025563643, BIC: CEKOSKBX

Telefón:

+421 43 430 8002

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku

Kľúčové slová:

elektrická energia

CPV:

09310000-5 - Elektrická energia; 65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku

Funkcia
Dodávka elektrickej energie v dohodnutom množstve, kvalite, čase uvedenom v technických špecifikáciách a podľa ostatných
zmluvných špecifikácií vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky
vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od
01.10.2021 do 30.09.2022. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR
Technické vlastnosti

Jednotka

1.Predpokladaná celková spotreba elektriny za 12
mesiacov na odbernom mieste 24ZVS0000056468C
(OM1), Jednotarif, mesačná fakturácia spotreby

kWh

6000

2. Predpokladaná celková spotreba elektriny za 12
mesiacov na odbernom mieste 24ZVS0000080105N
(OM2), Jednotarif , mesačná fakturácia spotreby

kWh

45000

3. Predpokladaná celková spotreba elektriny za 12
mesiacov na odbernom mieste 24ZVS00000799577
(OM3), Jednotarif, mesačná fakturácia spotreby

kWh

35000

Vyhodnocovacie obdobie - začiatok

dátum

1.10.2021

Vyhodnocovacie obdobie - koniec

dátum

30.09.2022

Tolerancia odberu minimálna hodnota

%

50
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Minimum

Maximum

Presne

Tolerancia odberu maximálna hodnota

%

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Odberné miesto (OM1)

24ZVS0000056468C

napäťová úroveň

NN

distribučná tarifa

X3-C2

istič/A/počet fáz ističa

25 A/ 3 fázy

2. Odberné miesto (OM2)

24ZVS0000080105N

napäťová úroveň

NN

distribučná tarifa

X3-C2

istič/A/počet fáz ističa

63 A/ 3 fázy

3. Odberné miesto (OM3)

24ZVS00000799577

napäťová úroveň

NN

distribučná tarifa

X3-C2

istič/A/počet fáz ističa

63 A/ 3 fázy

2.3

150

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ oznámi dodávateľovi presnú adresu OM do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať Plnenie podľa požiadaviek uvedených v Špecifikáciách a Ostatných požiadavkách na plnenie a v
súlade predpismi uvedenými v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska (OPET) a Osobitných ustanoveniach o
Zákazkách na dodávku elektriny a plynu (OUEP) , t.j. príloha č. 1 , čl. I bod 1.3. k Všeobecným zmluvným podmienkam.
Tieto Ostatné požiadavky na plnenie (OPP) dopĺňajú VZP a OUEP.
Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do OM odberateľa, vrátane distribúcie aj prevzatie
zodpovednosti za odchýlku, v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej
sústavy, za dodržiavanie platných právnych predpisov.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektrickej energie a služby spojené s jej dodávkou.
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste odberateľa.
Miestom plnenia sú odberné miesta odberateľa.
Združená dodávka elektrickej energie na zmluvné obdobie od 01.10.2021 do 30.09.2022 t.j. 12 mesiacov.
Ponúkaná cena bude za celý predpokladaný rozsah spotreby elektrickej energie.
Dodávateľ sa zaväzuje, že predložená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru vrátane ceny za
silovú energiu a taktiež ceny za prenos, distribúciu, systémové služby, prevádzkovanie systému, straty, spotrebnej dane,
poplatkov za výkon, odvod do NJF a ostatné položky vrátane regulovaných, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka
distribúcie príslušného PDS a platného v čase predloženia ponuky.
Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk disponuje všetkými
objednávateľom požadovanými dokladmi, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné
predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky.
Minimálne množstvo odberu plnenia pre účely určenia výšky kompenzačného poplatku podľa čl. VI bod 6.11 OUEP sa
stanovuje vo výške pod hodnotu 80 % predpokladaného množstva Plnenia. Maximálne množstvo odberu pre účely určenia
výšky kompenzačného poplatku sa stanovuje vo výške nad hodnotu 120 % predpokladaného množstva Plnenia.
Dodávateľ vyhodnocuje ZM súhrnne ako SZM za obdobie vyhodnocovacieho roka pre všetky odberné miesta odberateľa,
pričom zúčtovacím obdobím pre posúdenie prípadného nedodržania dohodnutých objemov dodávky elektrickej energie je
jeden kalendárny rok.
Doklady, ktoré je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi na preukázanie splnenia osobitných požiadaviek na plnenie,
všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky:
najneskôr do 5 (päť) pracovných dní od uzatvorenia zmluvy s objednávateľom, na adresu objednávateľa, požaduje sa
predložiť v uzatvorenej obálke:
a)

Dodávateľom vystavený a potvrdený Zoznam (súpis) všetkých predložených dokladov a dokumentov.

b) Dodávateľom vystavený a potvrdený List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby dodávateľa, ktorý musí obsahovať
minimálne tieto údaje: - meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu dodávateľom oprávnenej kontaktnej osoby pre účely
zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky, - telefónne číslo kontaktnej osoby, - e-mail kontaktnej osoby
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c) Vyplnenú a dodávateľom podpísanú prílohu "Kalkulácia ceny" s uvedením jednotkových cien aj celkovej ceny podľa OM,
ktorá bude súčasťou uzatvorenej zmluvy.
d) "Kalkuláciu zmluvnej ceny" , t.j. rozpis položiek, z ktorých bola cena zložená v kontraktačnej ponuke, a to v rozsahu min.
podľa OUEP čl. V, bod 5.1 a 5.2, Prílohy č. 1, k Všeobecným zmluvným podmienkam (ďalej len "VZP") - jednotková cena za
komoditu je počas trvania zmluvy nemenná. Cenník plnenia bude obsahovať pre každú použitú tarifu samostatnú kalkuláciu
zmluvnej ceny a musí byť v súlade s platným Rozhodnutím URSO.
Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou elektrickej energie a
poskytovanými službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a rozhodnutiami ÚRSO.
Ak sa počas plnenia zmluvy zmení cenové rozhodnutie ÚRSO, dodávateľ to musí písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr
do vystavenia faktúry s novými sadzbami.
Dodávateľ je povinný počas plnenia zmluvného vzťahu zabezpečiť pre objednávateľa energetického manažéra (konzultanta), s
ktorým bude objednávateľ konzultovať otázky týkajúce sa dodávok elektrickej energie. Táto služba bude súčasťou celkovej
ceny za predmet zákazky a nebude spoplatnená osobitne
Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť faktúry samostatne za každé odberné miesto v papierovej aj elektronickej forme.
Dodávateľ okrem faktúry v tlačenej podobe doručenej do sídla odberateľa doručí túto faktúru odberateľovi aj v elektronickej
forme ako súbor v textovo čitateľnej podobe. Dodávateľ vo faktúre rozčlení fakturovanú sumu na čiastku fakturovanú za silovú
energiu, prenos, distribúciu, systémové služby, prevádzkovanie systému, straty, spotrebnej dane, poplatkov za výkon, odvod
do NJF a ostatné položky vrátane regulovaných s uvedením jednotkových cien a množstiev za každú službu a tarifu zvlášť.
Objednávateľ splnomocňuje Dodávateľa na právne úkony v jeho mene v rozsahu potrebnom na vykonanie zmeny dodávateľa
elektrickej energie. Úspešný dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky úkony súvisiace so zmenou dodávateľa.
Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za odberateľa je oprávnený vydať len štatutárny orgán.
Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v týchto Osobitných požiadavkách na plnenie a predloženie
nepravdivých informácií v čestnom prehlásení sa bude považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na plnenie a za
podstatné porušenie zmluvných povinností Dodávateľa, pričom Odberateľ je oprávnený ukončiť s Dodávateľom zmluvný vzťah
v súlade s článkom XVIII, bod 18.2, písm. a) VZP z dôvodu, že Dodávateľ porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy podstatným
spôsobom.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Michalovce

Obec:

Michalovce

Ulica:

Nám. Jána Pavla II. 6073/7, ul. Paričovská 2745/116 Trebišov, M.R.Šefánika 342/76
Vojčice

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.10.2021 13:00:00 - 30.09.2022 13:01:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kWh

Požadované množstvo:

86000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a
plynu, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 666,01 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 999,21 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117907

V Bratislave, dňa 06.09.2021 14:40:01
Objednávateľ:
Teresa Benedicta
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
A.En. Slovensko s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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