
Kúpna zmluva č. Z202123273_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Okresný súd Piešťany
Sídlo: Nálepkova 36, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 45014809
DIČ: 2022512877
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4781800000007000317739 
Telefón: 0338825190

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
IČ DPH: SK2120814575
Bankové spojenie: IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
Telefón: +421 915 961 534

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektrickej energie
Kľúčové slová: Elektrina, dodávka elektrickej energie, distribúcia elektrickej energie
CPV: 09310000-5 - Elektrická energia; 65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka elektrickej energie

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na obdobie 12 mesiacov do 2 odberných miest (OM), špecifikovaných 
odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na OM 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 hod SEČ dňa 01.01.2022 do 24:00 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 platným právnymi predpismi SR v platnom znení,  (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.)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaný celkový rozsah spotreby elektrickej 
energie v OM č. 1 MWh 125

Predpokladaný celkový rozsah spotreby elektrickej 
energie v OM č. 2 MWh 50

Tolerancia odberu elektrickej energia % 75 120

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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OM č. 1 - EIC kód 24ZZS7019175000N, ČOM: 
310719175

napäťová úroveň: NN, distribučná sadzba C2-X3, typ merania : A, 
veľkosť ističa: 200 A, počet fáz : 3, vyúčtovacie obdobie: 
kalendárny mesiac

OM č. 2 - EIC kód 24ZZS4000049266U, ČOM: 
3110066897

napäťová úroveň: NN, distribučná sadzba C2-X3, typ merania : A, 
veľkosť ističa: 90 A, počet fáz : 3, vyúčtovacie obdobie: kalendárny
mesiac

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Miestom plnenia je odberné miesto odberateľa

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

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej 
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v OM uvedeným odberateľom

Cena bude uhradená v mene  - EUR

Celková cena musí zahŕňať všetky položky za dodávku elektriny, distribučné služby, prenos elektriny, distribúciu elektriny, 
systémové služby a ostatné položky, ako aj regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie 
príslušného PDS, platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO platných v čase predloženia 
ponuky, daň v zmysle Zákona o spotrebných daniach, náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby (Zmluva o 
zúčtovaní odchýlok) a poplatkov za OM

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

Ponúkaná celková cena bude predkladaná za celé predpokladané množstvo odberu počas trvania zmluvy, vrátane všetkých 
poplatkov

Faktúry budú dodávateľom vystavené a doručené odberateľovi do jeho sídla v papierovej forme

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávky 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 jej 
bola reklamácia doručená

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberateľovi prístup do príslušnej distribučnej siete

Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude zvyšovať cenu, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby elektriny špecifikovanej v 
tejto zmluve

Dodávateľ si nebude uplatňovať žiadne poplatky za aktiváciu, meradlo, ukončenie dodávky a pod.

Dodávateľ si nebude uplatňovať voči odberateľovi žiadne sankcie v prípade nedočerpania/prekročenia celkového 
predpokladaného zmluvného množstva elektriny /objednanej rezervačnej kapacity. Dodávateľ bude účtovať len skutočne 
odobraté množstvo elektriny

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, systémové služby a ostatné služby s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom 
elektrickej energie od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Odpojenie od zdroja elektrickej siete sa vylučuje

Dodávateľ sa zaväzuje:

- zabezpečiť distribučné služby do odberných miest objednávateľa do výšky maximálnej rezervovanej kapacity

- zabezpečiť rezervované kapacity pre odberné miesta objednávateľa

- zabezpečiť úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity pre odberné miesta objednávateľa na žiadosť objednávateľa

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

Nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení 
špecifikovaných OM v distribučnej sieti. Zmenu dodávateľa vybavuje nový dodávateľ na základe splnomocnenia. 
Splnomocnenie na právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny spíšu medzi sebou zmluvné strany, v 
ktorom odberateľ dáva dodávateľovi plnú moc na tieto úkony

Názov Upresnenie
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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: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Nálepkova 36

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2022 00:00:00 - 31.12.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: MWh
Požadované množstvo: 175,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 41 408,29 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 689,95 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 Z202123273

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:38:04

Objednávateľ:
Okresný súd Piešťany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123273


Zákazka


Identifikátor Z202123273


Názov zákazky Dodávka elektrickej energie


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317030


Dodávateľ


Obchodný názov Stredoslovenská energetika, a. s.


IČO 51865467


Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 28.11.2021 8:46:19


Hash obsahu návrhu plnenia A3rRv9zz+gXww33WJgUcC5+GVO/151xEVfItfyGSPe0=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Kalkulácia vstupnej ceny EKS Z202123273_SSE.pdf (Kalkulácia vstupnej ceny EKS
Z202123273_SSE)










Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Odberateľ:           Okresný súd Piešťany



Pri Rajčianke 8591/4B Nálepkova 36
010 47  Žilina 921 01 Piešťany



Kalkulácia vstupnej  ceny EKS Z202123273 na obdobie 1.1.2022-31.12.2022



P.č. EIC PDS



Úroveň 



napätia Tarifa



Objem 



VT/JT 



MWh



Distr. 



Sadzba 



ZSE HI v A



silová EE 



EUR/MW



h (JT/VT)



Tarifa za 



distribúciu 



a prenos EE 



VT 



EUR/MWh



Tarifa za 



distribúciu 



a prenos EE 



NT 



EUR/MWh



Tarifa za 



prevádz. 



Systému 



EUR/MWh



Tarifa za 



systémové 



služby 



EUR/MWh



Tarifa za 



straty 



EUR/MWh



Odvod pre 



Národný 



jadrový 



fond 



EUR/MWh



Spotrebná 



daň z EE 



EUR/MWh



HI/mesiac 



(€) (ZSD)



Počas 



mesiacov 



(viazanosť 



zmluvy)



Silová bez 



spotrebne



j dane €



Distribúci



a vrátane 



OKTE, NJF 



€



Náklady 



celkom 



bez DPH 



(€)



Náklady 



celkom s 



DPH (€)



1 24ZZS7019175000N ZSD NN 1T 125 C2-X3 3x200 177,64 24,486 0 23,7405 6,3081 7,238 3,27 1,32 132,12 12 22205 9715,765 32085,77 38502,92



2 24ZZS4000049266U ZSD NN 1T 50 C2-X3 3x200 177,64 24,486 0 23,7405 6,3081 7,238 3,27 1,32 59,45 12 8882 3965,53 12913,53 15496,24



175 31087,00 13681,30 44999,30 53999,15



V Žiline, dňa 28.11.2021                                                                               



Mgr. Kristína Lukáčová 



manager predaja B2C
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