
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201633109_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik

Sládkovičova 311/3, 96237 Kováčová, Slovenská republika

00165476

2021328045

SK9802000000001139558257

0907984124

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK7911110000001152848056

SK2023235225

2023235225

46113177

Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, Slovenská republika

Energie2, a.s.

+421903234840

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Združená dodávka elektrickej energie

Elektrická energia, distribúcia elektrickej energie, dodávka elektrinyKľúčové slová:

09310000-5 - Elektrická energiaCPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

27. Ostatné službyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov do 1 odberného miesta vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku odberateľa a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej
technickým podmienkam PDS.

•

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému
poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO
č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z.).

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

435 000kWhPredpokladaný rozsah spotreby elektrickej energie za OM na obdobie
od 1.1.2017 00:00 hod. do 31.12.2017 23:59 hod.

320 000kWh- Vysoký tarif (VT) na obdobie od 1.1.2017 00:00 hod. do 31.12.2017
23:59 hod.

115 000kWh- Nízky tarif (NT) na obdobie od 1.1.2017 00:00 hod. do 31.12.2017
23:59 hod.

115kWRezervovaná kapacita na 12 mesiacov

120kWMaximálna rezervovaná kapacita
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Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

ul. Sládkovičova 311/3, 962 37 KováčováOdberné miesto - OM

24ZSS9175917000UEIC kód

Kalendárny mesiacVyúčtovacie obdobie

VNNapäťová úroveň

BTyp merania

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Združená dodávka elektrickej energie

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do odberného miesta odberateľa, vrátane distribúcie aj prevzatie
zodpovednosti za odchýlku, v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete,
za dodržania platných právnych predpisov.

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v  režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste odberateľa.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektrickej energie a služby súvisiace s jej dodávkou.

Dodávateľ zabezpečí všetky úkony súvisiace so zmenou dodávateľa.

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 elektrickej energie vrátane
ceny za silovú energie 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.

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 URSO.

DPH, spotrebná daň prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť presnú špecifikáciu celkovej zmluvnej ceny na všetky jednotlivé položky.

Dodávateľ si nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade neodobratia ako aj prekročenia zmluvného množstva objednanej
elektrickej energie.

Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude navyšovať cenu, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby elektrickej energie.

Cena bude uhradená v mene euro.

Dodávateľ sa zaväzuje:

- zabezpečiť distribučné služby do odberného miesta odberateľa do výšky jeho maximálnej rezervovanej kapacity,

- zabezpečiť rezervovanú kapacitu pre odberné miesto odberateľa,

- upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu pre odberné miesto odberateľa na žiadosť odberateľa, bez sankcií,

- zabezpečiť montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla na odbernom mieste odberateľa,

- zabezpečiť preskúšanie meradla na žiadosť odberateľa.

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.

Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje.

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku 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 v lehote 30 dní odo dňa, kedy reklamáciu
obdržala.

Dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy nepostúpi bez súhlasu objednávateľa na iný subjekt, ani ich inak
nescudzí.

Dodávateľ musí umožniť odberateľovi kontrolu spotreby a ďalšie informácie o odbernom mieste odberateľa na WEB stránke
dodávateľa.
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V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech
ceny podľa tejto zmluvy,

pokračovanie: zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takého plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

UpresnenieNázov

1.1.2017 00:00 hodDeň začiatku dodávky

31.12.2017 23:59 hodDeň skončenia dodávky

Platby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom bez
preddavkových platieb nasledovne:

Platobné podmienky

– kalendárny mesiacFakturačné obdobie

– až po dodaní elektriny a služieb s tým súvisiacich vrátane spotrebnej dane a DPH na základe
faktúry

Realizácia platby

– najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca za skutočne odobraté množstvo za predchádzajúci
kalendárny mesiac

Vystavenie faktúry

– 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla odberateľaSplatnosť faktúry

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo strany Odberateľa.

Do 10 dní od uzatvorenia
zmluvy, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy
dodávateľ predloží: Doklad o
oprávnení podnikať v energetike
– dodávka elektrickej energie na
území Slovenskej republiky
podľa platnej legislatívy v
rozsahu predmetu zákazky,
predložením platného povolenia
na podnikanie v energetike
podľa zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (originál
alebo overenú kópiu).

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo strany Odberateľa.

Do 10 dní od uzatvorenia
zmluvy, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy
dodávateľ predloží:
Rozhodnutie o pridelení EIC
kódu (originál alebo overenú
kópiu).

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo strany Odberateľa.

Do 10 dní od uzatvorenia
zmluvy, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy
dodávateľ predloží: Čestné
prehlásenie uchádzača, že má
uzatvorenú na rok 2017
rámcovú distribučnú zmluvu s
prevádzkovateľom distribučnej
sústavy o distribúcii a prístupe
do distribučnej sústavy vo
vymedzenom území
Stredoslovenského regiónu.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo strany Odberateľa.

Do 10 dní od uzatvorenia
zmluvy, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy
dodávateľ predloží: Čestné
vyhlásenie uchádzača, že má
uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní
odchýlky účastníka trhu s
elektrinou s prevádzkovateľom
prenosovej sústavy, s
identifikovaním zmluvného
partnera, čísla zmluvy (ak bolo
pridelené) a dátumom jej
uzatvorenia.
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Do 10 dní od uzatvorenia
zmluvy, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy
dodávateľ predloží: Zoznam
dodávok tovaru - elektrickej
energie, uskutočnených za roky
2013,2014,2015, doplnený
potvrdeniami o kvalite dodania
tovaru s uvedením cien, lehôt
dodania, objemu dodávky a
odberateľov(referencia alebo
iný dôkaz o plnení potvrdený
odberateľom). Minimálna
úroveň: dodávateľ musí
predloženým zoznamom
dodávok tovaru ( referenciami)
úspešne realizovaných zmlúv
na dodávku elektrickej energie
preukázať, že v definovanom
období dodával, resp. dodáva
elektrickú energiu minimálne
trom odberateľom, každému z

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo strany Odberateľa.

pokračovanie: nich v objeme
435 000 kWh/rok.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo strany Odberateľa.

Do 10 dní od uzatvorenia
zmluvy, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy je
dodávateľ povinný predložiť
overenú kópiu certifikátu ISO
9001 a/alebo ISO 14001.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo strany Odberateľa.

Do 10 dní od uzatvorenia
zmluvy, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy
dodávateľ predloží: Vlastný
návrh na plnenie predmetu
zmluvy, v ktorom uchádzač
uvedie podrobnú štruktúru ceny
– podrobný spôsob výpočtu
zmluvnej ceny a podrobnú
špecifikáciu všetkých
nákladových položiek.

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BanskobystrickýKraj:

ZvolenOkres:

KováčováObec:

Sládkovičova 311/3Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

01.01.2017 00:00:00 - 31.12.2017 23:59:00

Jednotka: kWh

Požadované množstvo: 435000,0000
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Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 42 247,28 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 50 696,74 EUR4.3

Dodávateľ:
Energie2, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 24.10.2016 11:20:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

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

5.3

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

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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