
Kúpna zmluva č. Z202123087_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Okresný súd Ružomberok
Sídlo: Dončova 8, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 35995599
DIČ:
IČ DPH: SK2020971975
Bankové spojenie: IBAN: SK44 8180 0000 0070 0016 1332
Telefón: 0448859140

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: Elektrická energia na rok 2022
Kľúčové slová: dodávka elektrickej energie
CPV: 09310000-5 - Elektrická energia
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektrická energia

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberného miesta objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za 
odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy do odberného miesta odberateľa  v období od 01. 01.2022 od 
00.00 hod.  do 31.12.2022 do 23.59 hod.

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.).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná spotreba za 12 mesiacov - vysoká tarifa 
(VT) kWh 45000

veľkosť ističa / počet fáz ističa Ampér 132 A / 3 
fázy

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zmluvné obdobie (viazanosť 12 mesiacov) Od 01.01.2022 do 31.12.2022

Počet odberných miest (OM) 1

ČOM 3212128
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EIC: 24ZSS3212128000O

Distribučná sadzba: C2 SSE-D 1T

napäťová úroveň NN

Typ merania: C

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) 87

Rezervovaná kapacita (RK), Typ: 12 mesiacov x

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ sa zaväzuje, okrem pravidelnej dodávky elektriny do OM objednávateľa a prenosu elektriny od príslušného PDS, 
prevziať za objednávateľa zodpovednosť za odchýlku v množstve, kvalite a čase dodania elektriny za OM objednávateľa voči 
zúčtovateľovi odchýlok.

Dodávateľ sa zaväzuje, že ponúknutá cena za elektrinu zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru vrátane nákladov 
za služby súvisiace s dodávkou elektrickej energie, t. j. nebude odberateľovi účtovať žiadne iné poplatky.

Faktúra dodávateľa musí okrem náležitostí podľa VZP obsahovať aj náležitosti v zmysle príslušných energetických predpisov, 
vrátane informácie o skladbe integrovanej ceny za dodávku plnenia. Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej 
odoslania objednávateľovi.

Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní 
odo dňa doručenia predmetnej faktúry objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad
objednávateľa voči predmetnej faktúre.

Ak objednávateľ vráti faktúru dodávateľovi, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry dodávateľa 
začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Všetky peňažné plnenia, cena a iné peňažné sumy v zmysle zmluvy sú 
stanovené v mene EURO.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dodávateľa, má dodávateľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na 
úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej 
doby omeškania objednávateľa.

Objednávateľ má právo, bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, písomne reklamovať u dodávateľa kvalitu 
poskytnutého plnenia, odpočet určeného meradla a fakturáciu poskytnutého plnenia alebo s tým súvisiacich služieb. Dodávateľ
vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že dodávateľ nepostúpi tretej osobe pohľadávku voči objednávateľovi vyplývajúcu mu z 
tejto zmluvy.

Pri podstatnom porušení povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana odstúpiť od tejto 
zmluvy bez zbytočného odkladu. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje porušenie povinností uvedených v
Čl. XII. bod 12.2 a 12.3 OUEP.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude objednávateľ považovať: - odobratie 
licencie resp. oprávnení na dodávku a distribúcie elektrickej energie - ak sa dodávateľ dostane do návrhu na konkurz alebo 
vyrovnanie alebo je voči nemu vznesený právoplatný výkon exekučného rozhodnutia - ak dodaný tovar nebude zodpovedať 
vlastnostiam dohodnutým v tejto zmluve.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa, do 10 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, predložiť:

a) zoznam oprávnených osôb zmluvnej strany (dodávateľa) na konanie vo veciach tejto zmluvy.

b) rozpis jednotlivých zložiek ceny - cenu za VT v EUR bez DPH/MWh, distribučný poplatok, spotrebnú daň ako aj všetky 
ostatné poplatky spojené s cenou za dodávku elektrickej energie, ktoré si dodávateľ plánuje zahrnúť do ceny.

Nepredloženie ktoréhokoľvek z požadovaných dokladov sa bude považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na plnenie 
a za podstatné porušenie povinností dodávateľa, pričom objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s Čl. XVIII. bod 18.2 
VZP 2. časti VZP OPET a vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu.

Cena za plnenie je stanovená ako celková cena za dodávku elektriny vrátane všetkých s tým súvisiacich distribučných služieb 
počas zmluvného  obdobia. Cena za plnenie zahŕňa: cenu za dodávku elektriny vrátane ceny a nákladov za prevzatie 
zodpovednosti za odchýlku dodávateľa a ceny za odvod do Národného jadrového fondu, cenu za distribučné služby (prenos 
elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné regulované položky), daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň z 
plnenia.

Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa za opakovanú dodávku plnenia mesačné preddavkové platby, a to vo 
výške alikvotnej časti predpokladaného množstva plnenia pripadajúceho na 1 kalendárny mesiac; podkladom na zaplatenie 
preddavkovej platby bude písomné oznámenie dodávateľa o výške preddavkovej platby.

Ponúknutá cena bude v zmysle technickej špecifikácie za celé množstvo odberu počas trvania zmluvy .

Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou elektriny a 
poskytovanými distribučnými službami a súvisiacimi službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s legislatívnymi zmenami 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutiami URSO.
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Za prekročenie resp. neodobratie celkového zmluvného množstva elektriny v tolerancii +/- 15 %  nebude dodávateľ voči 
objednávateľovi uplatňovať žiadne sankcie (zmluvné pokuty, prirážky, doplatky atď.), v súlade s prílohou č.1 OUEP 
(OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZÁKAZKÁCH NA DODÁVKU ELEKTRINY A PLYNU) Čl.VI, bod 6.11.

Ak počas zmluvy dôjde k zmene regulovaných cien, dodávateľ je povinný túto zmenu ceny písomne oznámiť objednávateľovi.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony súvisiace so zmenou Dodávateľa.

Objednávateľ požaduje možnosť zvýšenia resp. zníženia Rezervovanej kapacity počas roka.

Dodávateľ vyhodnotí skutočné množstvo elektriny odobraté odberateľom a predpokladané množstvo elektriny uvedené v 
zmluve po skončení  zmluvného obdobia alebo pri skončení zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr.

Úhrada za odobratú elektrinu  sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku s mesačnou platbou za skutočne 
odobraté množstvo v danom mesiaci s výnimkou mesiacov december. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
platných zákonov Slovenskej republiky. Faktúry sú splatné 30 dní odo dňa ich vystavenia dodávateľom.

Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa za opakovanú dodávku plnenia mesačné preddavkové platby, a to vo 
výške alikvotnej časti predpokladaného množstva plnenia pripadajúceho na 1 kalendárny mesiac; podkladom na zaplatenie 
preddavkovej platby bude písomné oznámenie dodávateľa o výške preddavkovej platby.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného obstarávania 
nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade ak organizácii ako verejnému 
obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa.

Korešpondencia sa bude zasielať na adresu objednávateľa do jeho sídla, pokiaľ objednávateľ dodávateľovi neoznámi neskôr 
inú adresu zasielania. Faktúry a preddavkové platby budú dodávateľom vystavované a doručované objednávateľovi poštou 
alebo v elektronickej forme, pričom spôsob doručovania môže neskôr určiť objednávateľ, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
neskôr inak.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Dončova 8

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: kWh
Požadované množstvo: 45000,0000

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  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: 11 869,88 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 243,86 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 Z202123087

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:50:01

Objednávateľ:
Okresný súd Ružomberok
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 Z202123087


Zákazka


Identifikátor Z202123087


Názov zákazky Elektrická energia na rok 2022


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316844


Dodávateľ


Obchodný názov Stredoslovenská energetika, a. s.


IČO 51865467


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


Dátum a čas predloženia 26.11.2021 11:13:11


Hash obsahu návrhu plnenia zEds18Q558MVpfBpxGsxQGWxEyEiLNcqVG7XOxHt10c=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Okresný súd Ružomberok_cenová ponuka elektrina.pdf










Kalkulácia celkovej ceny - Elektrická Energia



Zákazník: Okresný súd Ružomberok



IČO:  35995599



Obdobie:  01.01.2022 - 31.12.2022



EIC / Odberné miesto Objem VT/JT MWh Objem NT MWh Spolu MWh Distr. sadzba Počet fáz / Typ RK HI v A / RK (kW)
silová EE 



EUR/MWh (JT/VT)



silová EE 



EUR/MWh (NT)



Tarifa za 
distribúciu a 



prenos EE VT 
EUR/MWh



Tarifa za 
distribúciu a 



prenos EE NT 
EUR/MWh



Tarifa za prevádz. 



systému



Tarifa za 



systémové služby
Tarifa za straty



Odvod pre 



Národný jadrový 
fond



SPOTREBNÁ DAŇ Z 



ELEKTRINY



hl. istič / mesiac 



EUR



Náklady celkom 



bez DPH (€)
DPH (€)



Náklady celkom s 



DPH (€)



24ZSS3212128000O 45,000 45,000 C2 3 132 157,12 52,68 23,7405 6,3081 6,8111 3,27 1,32 46,9700 11 869,88 2 373,98 14 243,85



Spolu celkom 



bez DPH (€)
Spolu DPH  (€)



Spolu celkom s 



DPH (€)



V Žiline, 26.11.2021
11 869,88 2 373,98 14 243,85



Platnosť ceny do 29.11.2021



Ing. Ingrid Orbesová, manažér predaja B2C



Stredoslovenská energetika a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B



010 47 Žilina 



IČO: 51 865 467
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