Rámcová dohoda č. Z201539963_Z
I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

MŠK Púchov s.r.o.

Sídlo:

1. mája 834/29, 02001 Púchov, Slovenská republika

IČO:

36332500

DIČ:

2021774557

IČ DPH:

SK2021774557

Číslo účtu:

SK1411000000002622703033

Tel:

0424632440

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Energy Europe, SE

Sídlo:

Kopčianska 10, 85101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47542667

DIČ:

2023979870

IČ DPH:

SK2023979870

Číslo účtu:

SK0809000000005052533434

Tel:

0907831558

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Združená dodávka elektriny

Kľúčové slová:

elektrina, elektrická energia

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 združená dodávka elektriny na 4 odberné miesta 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
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaná ročná spotreba

MWH

1

924

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

identifikácia odberného miesta / odberných miest (ďalej len „OM“) (EIC bude uvedená v Objednávkovom formulári
kód)
termín začatia dodávky (v prípade odlišného termínu začatia dodávky do od 1.1.2016 do 31.12.2016
jednotlivých OM uviesť jednotlivé termíny začatia dodávky zvlášť)
veľkosť rezervovanej kapacity OM Objednávateľa (resp. veľkosť
bude uvedená v Objednávkovom formulári
hlavného ističa)
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Presne

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Kvalita Plnenia sa riadi Energetickými predpismi.
Dodávateľ garantuje kontinuitu dodávky elektriny od dohodnutého dňa začatia dodávky po celú dobu trvania zmluvy, okrem prípadov
prerušenia distribúcie elektriny a prípadov Vyššej moci.
Zmluvu je možné ukončiť len z dôvodov uvedených v Obchodných podmienkach Elektronického trhoviska alebo vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zmluvné obdobie združenej dodávky elektriny do OM Objednávateľa je obdobie uvedené v príslušnej Špecifikácií alebo Zmluvnej
špecifikácií, pre každé OM zvlášť, pričom začiatok dodávky sa riadi Energetickými predpismi.
Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v prípade hroziaceho alebo existujúceho stavu núdze v elektroenergetike podľa príslušných
právnych predpisov.
Súčasťou Zmluvy sú aj obchodné podmienky dodávky elektriny Dodávateľa pre kategóriu odberateľov, do ktorej patrí Objednávateľ
(ďalej len "OP"), pričom tieto sa uplatňujú v rozsahu, v ktorom nie sú v rozpore so Zml..OP Dodávateľ zašle Objednávateľovi na
vyžiadanie,ak nie sú dostupné na webovom sídle.
Dodávateľ umožní Objednávateľovi prístup k podrobným informáciám o spotrebe elektriny po fakturačných cykloch.
Za dodanie ucelenej časti Plnenia je považovaná časť Plnenia, ktorej veľkosť je určená príslušným PDS odpočtom určeného meradla
alebo inak v súlade s Energetickými predpismi.
Dodávka elektriny je považovaná za opakované plnenie poskytované Dodávateľom Objednávateľovi v mesačných lehotách počas
celého obdobia dodávky dohodnutého v Zmluve.
Celková Cena uvedená v Zmluve je určená na základe predpokladaného množstva odobratého Tovaru a cien s dodávkou súvisiacich
plnení platných v čase vzniku Zmluvy, preto je cenou orientačnou.
Súčasťou Zmluvy je určenie dohodnutej jednotkovej ceny za Tovar a cena za činnosti súvisiace s dodávkou elektriny a ostatné
regulované položky vo výške určenej príslušným cenovým rozhodnutiami upravujúcimi ich výšku , účinnými v čase uzavretia Zmluvy.
Jednotková cena Tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná, konečná a nemenná.
Zloženie Ceny, z ktorého bude zrejmá výška jednotkovej ceny tovaru a v čase uzavretia zmluvy platné ceny za činnosti súvisiace s
dodávkou elektriny a ostatné regulované položky, oznámi Dodávateľ Objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy.
Ak Objednávateľ spôsobí, že Dodávateľovi budú PDS vyfakturované platby v súlade s Energetickými predpismi alebo rozhodnutiami
určujúcimi platby súvisiace s dodávkou elektriny, má Dodávateľ právo tieto platby vyfakturovať Objednávateľovi v nezmenenej výške
spolu s cenou.
K príslušnej Cene alebo jej časti bude Dodávateľ, ktorý je osobou registrovanou pre DPH, fakturovať aj DPH a iné aplikovateľné dane
a poplatky v súlade s prísluš. práv. predpismi účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti, ak tieto už nie sú súčasťou Ceny a
Objednávateľ sa zaväzuje ich uhradiť s cenou
Pre OM Objednávateľa s mesačným vyúčtovacím obdobím je Objednávateľ povinný mesačne uhrádzať preddavky pre každé
odberné miesto zvlášť v predpokladaných výškach podľa minulých období, ktoré prepočíta dodávateľ.
Faktúra za opakované dodávky vystavená Dodávateľom je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Vyúčtovacím obdobím, za ktoré vykonáva PDS odpočet určeného meradla, je kalendárny mesiac. Vyúčtovacie obdobie určuje PDS.
Vyúčtovacia faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím
nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú Objednávateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
Preddavky budú od dodávateľa mesačne vyúčtované, vždy k 10 kalendárnemu dňu v mesiaci za predchádzajúce obdobie jedného
mesiaca.
Objednávateľ nie je povinný odobrať celkové množstvo MWH a taktiež dodávateľ nemôže sankcionovať objednávateľa v prípade
neodobrania celkového množstva uvedeného v opisnom formulári
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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3.2

Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Púchov

Obec:

Púchov

Ulica a číslo:

Ul. 1. mája 834/29

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

súbor

Požadované maximálne 1,0000
množstvo:
3.4

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými
podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách
na dodávku elektriny a plynu , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy vrátane ustanovenia ich čl. XVI upravujúcich
rámcové dohody.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 31 231,20 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 37 477,44 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 9.12.2015 12:08:00
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V Bratislave, dňa 9.12.2015 12:08:00
Objednávateľ:
MŠK Púchov s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Energy Europe, SE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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