Zmluva o poskytovaní služieb č . Z201531468_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
1.1

1.2

ObjednávateP:
Obchodné meno:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sídlo:

Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika

I ČO:

00164895

DI Č :

2021246623

I Č DPH:

SK2021246623

Č íslo ú čtu:

SK1281800000007000310609

Tel:

0907 786 815

DodávateP:
Obchodné meno:

ZSE Energia, a.s.

Sídio:

Č ulenova 6, 81647 Bratislava, Slovenská repubiika

I ČO:

36677281

DI Č :

2022249295

IČ DPH:

SK2022249295

Číslo ú čtu:
Tel:

+421907718008
11. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Združená dodávka eiektrickej energie
eiektrina
KPúčové siová:
CPV:

09310000-5 - Elektrická energia; 65310000-9 - Rozvod elektriny

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:
27. Ostatné služby
Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je dodávka elektriny zah ŕňajúca záväzok DodávatePa dodáva ť ObjednávatePovi elektrinu vymedzenú
množstvom a časovým priebehom výkonu
• zabezpečiť distribúciu eiektriny do odberného miesta ObjednávatePa vrátane súvisiacich služieb a prevzia ť za
ObjednávatePa zodpovednosť za odchýlku, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a
technickým podmienkam prevádzkovatePa distribu čnej sústavy

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluw:

Technické vlastnosti

Jednotka

Zmluvné obdobie

kalendárny
rok

1 rok

Ceiková predpokladaná ro čná spotreba

MWh

550

Plánovaný ro čný odber - OM 1: 2023340

MWh

485

Plánovaný ro čný odber - OM 2: 3104044660

MWh

45

Plánovaný ro čný odber - OM 3: 3106064351

MWh

20

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

RK OM 1: 2003340

330kW

Druh RK (OM 1)

mesa čná
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Minimum

Maximum

Presne

Distribu čná tarifa (OM1)

x2

OM 2: 3104044660 -isti č

3x160

Distribu čná tarifa (0M2)

x3

OM 3: 3106064351

- istič

3x50

Distribu čná tarifa (0M3)
2.4

x3

Osobitné požiadavky na pinenie:

Názov
Kvalita Plnenia sa riadi Energetickými predpismi.
Zabezpečenie kvality dodávky Dodávate ľ preukáže platnými (úradne overenými) Certifikátmi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
spolu s položkovitým rozpisom cien do 5 dní od uzavretia Zmluvy.
Dodávate ľ garantuje kontinuitu dodávky elektriny od dohodnutého d ňa začatia dodávky po celú dobu trvania zmluvy.
Meranie
Dodávate ľ umožní Objednávate ľovi prístup k podrobným informáciám o spotrebe elektriny po faktura čných cykloch, výsledky meraní,
prostredníctvom webovej aplikácie na svojom webovom sídle - elektronický portál.
Cena
Dodávateľ Objednávate ľovi predloží do 5 dní od uzavretia zmluvy podrobný, položkovitý rozpis celkovej ceny vrátane DPH, z
ktorého bude zrejmá výška jednotkových cien, v čase uzavretia zmluvy, platné ceny za činnosti súvisiace s dodávkou elektriny a
ostatné regulované položky pre každé OM samostatne.
Dodávate ľ nesmie účtovať žiadne fixné poplatky za odberné miesta, ani žiadne iné poplatky.
V cene za jednotku elektrickej energie sú zahrnuté všetky poplatky za súvisiace služby, napr. spotrebná da ň , distribu čné poplatky,
straty na distribúcii, odvod do národného jadrového fondu, prevádzkovanie systému, systémové služby a pod.
Cena musí obsahova ť platby za isti č, rezervovaný transforma čný výkon a rezervovanú kapacitu, v prípade odchýlky odberu od
predpokladaného množstva nie je Dodávate ľ oprávnený ú čtovať zvýšenú cenu za dodávku elektriny.
Dodávate ľ nebude uplatňovať sankcie voči Objednávate ľovi v prípade neodobratia ako aj prekro čenia predpokladaného zmluvného
množstva.
Fakturácia
Faktúry za opakované dodávky, vyú čtovacia faktúra a dobropis (preplatok aj nedoplatok) sú splatné v lehote 21 dní od vystavenia
faktúry.
Vyúčtovacie obdobie pre 0M1

- mesa čne, pre OM 2 a 0M3 - ročne.

Názov

Upresnenie

Termín za čatia dodávky
elektrickej energie

01 .01 .201 6 OO:OOhod.

Term ĺn ukon čenia dodávky
31 .12.2016 24:00hod.
elektrickej energie
2.5
l-rilohy oplsneho Ťormulara Zmluvy:
Názov súboru

Popis

111. Zmluvné podmlenky

3.1

Miesto pinenia Zmluvy:
Štát: Slovenská republika Kraj:

3.2

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:
Ulica a číslo:

Svätoplukovo nám.4

Čas / lehota pinenia Zmluvy:
1 .1 .2016 0:00:00 - 31 .12.2016 0:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného pinenia:
Jednotka:

MWh

Množstvo:

550,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán pod ľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, ú činná zo d ňa 1.6.2015 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria
neoddelite ľnú prílohu tejto Zmluvy.

lv. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 65 975,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 79 170,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným sp6sobom v rámci Elektronického kontrakta čného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1 .3, ú činná zo d ňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnos ť d ňom jej uzavretia a ú činnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Ved ľajšie 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 IJradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meni ť a dop ĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a čĺslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha
č .1
Obchodné
podmienky
elektronického
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetiverejnyDetail/

trhoviska

verzia

1 .3,

ú činná

V Bratislave, d ňa 2.1 1 .201 5 1 0:34:01
Objednávate ľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Objednávate ľa v rámci eiektronického trhoviska
Dodávate ľ : ZSE Energia, a.s. konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Dodávate ľa v
rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

zo

d ňa

1.6.2015,

