Kúpna zmluva č. Z201848841_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika
00164895
2021246623
SK1281800000007000310609
0907 786 815

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ZSE Energia, a.s.

Sídlo:

Čulenova 6, 81647 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36677281

DIČ:

2022249295

IČ DPH:

SK2022249295

Číslo účtu:
Telefón:

+421907718211

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka elektrickej enregie

Kľúčové slová:

elektrická energia

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Funkčná špecifikácia predmetu:

Funkcia
Predmetom zákazky je dodávka elektriny zahŕňajúca záväzok Dodávateľa dodávať Objednávateľovi elektrinu vymedzenú
množstvom a časovým priebehom výkonu.
Zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta Objednávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Objednávateľa
zodpovednosť za odchýlku, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Technické vlastnosti

Jednotka

Zmluvné obdobie

kalendárny rok

1 rok

Celková predpokladaná ročná spotreba

MWh

550

Plánovaný ročný odber - OM 1: 3108615530

MWh

485

Plánovaný ročný odber - OM 2: 3104044660

MWh

45

Plánovaný ročný odber - OM 3: 3106064351

MWh

20

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

RK OM 1: 3108615530, EIC: 24ZZS86155300005

330kW

Druh RK (OM 1)

mesačná

Distribučná tarifa (OM 1)

x2
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Minimum

Maximum

Presne

OM 2: 3104044660 - istič, EIC: 24ZZS4044660000S

3x160

Distribučná tarifa (OM 2)

x3

OM 3: 3106064351 - istič, EIC: 24ZZS6064351000A

3x50

Distribučná tarifa (OM 3)

x3

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do odberných miest Odberateľa, vrátane distribúcie aj
prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa
distribučnej siete za dodržania právnych predpisov.
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať Odberateľovi dohodnuté množstvo elektriny v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu vo všetkých odberných miestach uvedených Odberateľom.
Dodávateľ umožní Odberateľovi prístup k podrobným informáciám o spotrebe elektriny po fakturačných cykloch, výsledky
meraní prostredníctvom webovej aplikácie na svojom webovom sídle - elektronický portál.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvného
vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho predávajúceho.
Cena musí obsahovať všetky náklady vrátane distribúcie, nákladov spojených so zodpovednosťou za odchýlku spotreby,
poplatkov za odberné miesta. Dodávateľ nesmie účtovať žiadne fixné poplatky za odberné miesta, ani žiadne iné poplatky.
Cena musí obsahovať platby za istič, rezervovaný transformačný výkon a rezervovanú kapacitu, v prípade odchýlky odberu od
predpokladaného množstva nie je Dodávateľ oprávnený účtovať zvýšenú cenu za dodávku elektriny.
Dodávateľ nebude uplatňovať sankcie voči Odberateľovi v prípade neodobratia ako aj prekročenia predpokladaného
zmluvného množstva.
Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku v prípadoch
vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí ÚRSO.
Faktúry za opakované dodávky, vyúčtovacia faktúra a dobropis (preplatok aj nedoplatok) sú splatné v lehote 21 dní od
vystavenia faktúry.
Vyúčtovacie obdobie pre OM1 - mesačne, pre OM 2 a OM 3 - ročne.
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku elektrickej energie chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej
konštanty, použitím nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie
nesprávne fakturovaných čiastok.
Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane do 30 dní odo dňa, kedy reklamáciu
obdržala.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ predloží: platný (úradne overený)
Certifikát ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ predloží: Doklad o povolení Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z. v rozsahu predmetu zákazky,
prípadne doklad, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku elektrickej energie. Porušenie tejto povinnosti
sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ predloží: Platnú zmluvu na rok 2019
uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete, prípadne čestné vyhlásenie, ktorým potvrdí, že začal rokovanie
o uzatvorení zmluvy na rok 2019 s prevádzkovateľom distribučnej siete, o prístupe do distribučnej siete, o distribúcii elektriny a
poskytovaní podporných služieb. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ predloží: Zoznam dodávok tovaru elektrickej energie, uskutočnených za roky 2016, 2017, 2018, doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením
cien, lehôt dodania, objemu dodávky a odberateľov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy Dodávateľ predloží: Vlastný návrh na plnenie
predmetu zmluvy, v ktorom uchádzač uvedie podrobnú štruktúru - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú
špecifikáciu všetkých nákladových položiek pre každé OM samostatne. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Názov

Upresnenie

Termín začatia dodávky elektrickej
energie

1.1.2019,00:00

Termín ukončenia dodávky
elektrickej energie

31.12.2019, 00:00
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2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:
Ulica:
3.2

Svätoplukovo nám. 4

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.2019 00:00:00 - 31.12.2019 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 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: 87 762,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 105 315,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.11.2018 09:38:01
Objednávateľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ZSE Energia, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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