Kúpna zmluva č. Z202122361_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

Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 05401 Levoča, Slovenská republika
35528052
2020731713
SK2020731713
+421534513209

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Pow-en a.s.

Sídlo:

Prievozská 4B, 82109 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

43860125

DIČ:

2022502394

IČ DPH:

SK2022502394

Bankové spojenie:

IBAN: SK3911000000002921132007

Telefón:

0850 555 775

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby na rok 2022

Kľúčové slová:

elektrina, dodávka elektrickej energie

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Elektrická energia

Funkcia
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na obdobie 12 mesiacov do 40 odberných miest( ďalej len OM) t.j. od
1.1.2022 - 31.12.2022 špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých
odberných miestach a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam
PDS.
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a
zodpovednosti za odchýlky v čase od 00:00 SEČ dňa 1.1.2022 do 23:59 hod. SEČ dňa 31.12.2022.
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému
poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR v platnom znení.
Cena za predmet plnenia pozostáva zo zložiek uvedených v bode 5.2 Osobitných ustanovení o Zákazkách na dodávku
elektriny a plynu, ktoré tvoria súčasť Všeobecných zmluvných podmienok a upravujú náležitosti zmlúv o združenej dodávke
elektriny a zmlúv o združenej dodávke plynu uzatvorených medzi objednávateľom a dodávateľom ako výsledok zadávania
zákazky na Trhovisku postupom uvedeným v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska. Ponúkaná cena bude
predkladaná za celé predpokladané množstvo odberu.
Technické vlastnosti

Jednotka

Celkové predpokladané množstvo za 40 odberných
miest spolu za zmluvné obdobie - 12 mesiacov

kWh

744865

z toho jednotarif C1,3 - VT (2 odberné miesta)

kWh

1675

z toho dvojtarif C 4,6 - VT (5 odberných miest)

kWh

345983
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Minimum

Maximum

Presne

z toho dvojtarif C 4,6 - NT (5 odberných miest)

kWh

102051

z toho dvojtarif C7 - VT (2 odberné miesta)

kWh

3579

z toho dvojtarif C7 - NT (2 odberné miesta)

kWh

16041

z toho jednotarif C10 - VT - verejné osvetlenie (31
odberných miest)

kWh

275536

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony, vrátane plynulej dodávky a distribúcie elektrickej energie, súvisiace so
zmenou dodávateľa, ak k nej dôjde.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať elektrickú energiu nepretržite do všetkých OM objednávateľa za podmienok dohodnutých v
tejto zmluve, Obchodných podmienok elektronického trhoviska (ďalej len „OPET“) a v súlade s Osobitnými ustanoveniami o
zákazkách na dodávku elektriny a plynu (ďalej len „OUEP“), pričom sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa distribúciu
elektrickej energie a služby spojené s dodávkou elektriny.
3. Akékoľvek prerušenie dodávky elektrickej energie v rozpore s touto zmluvou a/alebo platnými právnymi predpismi v oblasti
energetiky je pre objednávateľa dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
4. Dodávateľ garantuje prevzatie zodpovednosti za odchýlku v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej siete pri dodávke elektrickej energie do dohodnutých OM objednávateľa. Nedodržanie tohto záväzku/garancie je
pre objednávateľa dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
5. Dodaná elektrická energia je taká, ktorá bola odmeraná meradlami v OM objednávateľa v množstve, ktoré dodávateľovi
poskytol prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).
6. Platbu za opakované dodanie elektrickej energie bude objednávateľ realizovať každý mesiac na základe faktúry doručenej
dodávateľom, a to vo výške skutočnej spotreby elektrickej energie alebo predpokladanej výšky platby za odber elektrickej
energie.
7. Celková vyúčtovacia faktúra spotreby elektrickej energie bude vystavená podľa skutočného odberu elektrickej energie k
dátumu 31.12.2022 so zohľadnením uhradených zálohových mesačných faktúr.
8. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s predpokladom dodávky od 01.01.2022 00:00 hod. do 31.12.2022 23:59 hod. a zaniká
uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
9. Dodávateľ sa zaväzuje, že si nebude uplatňovať voči objednávateľovi sankcie v prípade neodobrania alebo prekročenia
touto zmluvou kontrahovaného množstva elektrickej energie.
10. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v tejto zmluve sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľovi zakladá právo odstúpiť od zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od
zmluvy podľa tejto podmienky, dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy voči objednávateľovi žiadne
sankcie.
11. Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú pri dodávke elektrickej energie vrátane distribučných služieb spravovať sa
ustanoveniami zmluvy, platnými technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom PDS, všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými pre oblasť energetiky, najmä zákonom o energetike, zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhláškou ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.
12. Cena za 1 MWh bude vypočítaná tak, že sa vydelí celková ponúknutá cena bez DPH predpokladaným množstvom odberu.
Z takto vypočítanej ceny za 1 MWh sa bude faktúrovať mesačná platba podľa skutočne odobraného množstva.
13. Ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“),
zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a
ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť
Zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté (OPET, časť. 2 - Všeobecné zmluvné podmienky, Čl. IV., bod 4.4).
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha č. 1 Zoznam odberných miest rok 2022.xlsx

Príloha č. 1 Zoznam odberných miest rok 2022.xlsx

Príloha č. 2 Kalkulácia pre uchádzača rok 2022.xlsx

Príloha č. 2 Kalkulácia pre uchádzača rok 2022.xlsx
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III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Levoča

Obec:

Levoča

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.2022 00:00:00 - 31.12.2022 23:59:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kWh

Požadované množstvo:

744865,0000

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: 176 333,37 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 211 600,05 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 Z202122361

V Bratislave, dňa 25.11.2021 14:04:01
Objednávateľ:
Technické služby mesta Levoča
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Pow-en a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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