
Kúpna zmluva č. Z202225_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Piešťany
Sídlo: Námestie SNP č. 3, 92145 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 612031
DIČ: 2020537893
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
Telefón: 00421 33 7765356

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy   44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
Bankové spojenie: IBAN: SK2702000000001033311555
Telefón: +421907843532

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektrickej energie
Kľúčové slová: elektrina, elektrická energia
CPV: 09310000-5 - Elektrická energia; 65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka elektrickej energie

Funkcia

Pravidelná dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov, od 01.03.2022 
00:00 h do 28.02.2023 23:59 h.

Predmetom zákazky je nákup združenej silovej elektrickej energie pre 15 odberných miest (ďalej len "OM") Objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM1, EIC: 
24ZZS6095487000V, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 80 A

kWh 28389

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM2, EIC: 
24ZZS2088862000W, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 47 A

kWh 25839

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM3, EIC: 
24ZZS6013457000Q, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 25 A

kWh 719
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Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM4, EIC: 
24ZZS2087319000X, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 50 A

kWh 5788

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie VT/NT
počas doby uzavretia zmluvy pre OM5, EIC: 
24ZZS20887010006, distribučná sadzba : C2-X3 2T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 37 A

kWh 8309

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM6, EIC: 
24ZZS2000692000G, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 50 A

kWh 5212

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM7, EIC: 
24ZZS2000195001Y, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 100 A

kWh 63313

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM8, EIC: 
24ZZS6026999000Z, počet fáz: 1, hlavný istič : 2 A - 
NEMERANÝ ODBER

kWh 0

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM9, EIC: 
24ZZS2086341000Q, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 24 A

kWh 9256

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie VT/NT
počas doby uzavretia zmluvy pre OM10, EIC: 
24ZZS2086727000H, distribučná sadzba : C2-X3 2T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 50 A

kWh 12148

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM11, EIC: 
24ZZS2086728000C, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 66 A

kWh 20561

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM12, EIC: 
24ZZS6073551000W, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 40 A

kWh 18393

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM13, EIC: 
24ZZS6054134000U, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 25 A

kWh 566

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie VT/NT
počas doby uzavretia zmluvy pre OM14, EIC: 
24ZZS6017460000N, distribučná sadzba : C2-X3 2T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 25 A

kWh 532

Predpokladaný odber/spotreba elektrickej energie počas
doby uzavretia zmluvy pre OM15, EIC: 
24ZZS2092608000H, distribučná sadzba : C2-X3 1T, 
počet fáz: 3, hlavný istič : 40 A

kWh 962

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom Zmluvy je združená dodávka elektrickej energie (ďalej len "elektriny").

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pravidelne a opakovane plynulú a spoľahlivú dodávku a distribúciu elektriny do OM na 
adrese sídla Objednávateľa, ako aj ostatné služby spojené s užívaním sústavy, vrátane distribúcie a prevzatia zodpovednosti 
za odchýlku v množstve, kvalite a čase dodania elektriny za OM Objednávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok. Dodávateľ sa 
zároveň zaväzuje dodržiavať Vyhlášku ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s
elektrinou a plynom a ostatné platné právne predpisy.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony súvisiace so zmenou Dodávateľa.
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Dodávateľ si nebude uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne sankcie v prípade neodobratia/prekročenia celkového 
predpokladaného zmluvného množstva elektriny/objednanej rezervovanej kapacity. Dodávateľ bude účtovať len skutočne 
odobraté množstvo elektriny.

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

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rezervovanú kapacitu pre OM Objednávateľa a v prípade žiadosti Objednávateľa ju upraviť 
bez sankcií a poplatkov.

Do 10 pracovných dní od účinnosti Kúpnej zmluvy vygenerovanej systémom EKS Dodávateľ predloží Objednávateľovi rozpis 
jednotlivých fakturačných položiek bez DPH za kWh - za dodávku elektriny a ostatných položiek (spotrebná daň, odvody do 
NJF, distribučné, prepravné a systémové služby, jalovina atď., ktoré si Dodávateľ plánuje zahrnúť do ceny). Cena bude 
stanovená na základe odsúhlasenej štruktúry ceny - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnej špecifikácie 
všetkých nákladových položiek.

Dodávateľ garantuje parametre dodávky elektriny v toleranciách podľa príslušných noriem a to: frekvencia +/- 1% , napätie +/- 
10%.

Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude navyšovať jednotkovú cenu, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby. Celková 
cena bude fakturovaná podľa skutočnej spotreby.

Dodávateľ sa zaväzuje pripojiť nové alebo tu neuvedené odberné miesta dodávateľa počas zmluvného obdobia za rovnakých 
podmienok ako tu uvedené odberné miesta.

Dodávateľ sa zaväzuje, že ponúknutá cena elektriny zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru vrátane nákladov za 
služby súvisiace s dodávkou elektriny, t.j. nebude odberateľovi účtovať žiadne iné poplatky, ani Stálu mesačnú platbu.

Akékoľvek prerušenie dodávky elektriny v rozpore s touto Zmluvou a platnou legislatívou SR a EÚ v oblasti energetiky je 
dôvodom na zrušenie Zmluvy.

Odpojenie od zdroja elektriny sa vylučuje!

Ponúkaná cena bude za celý predpokladaný rozsah spotreby elektriny (t.j. 12 mesiacov).

Cena komodity a fixné poplatky obchodníka  nebudú v sebe zahŕňať skryté poplatky v zmysle Čl. III, bodu 3.1, písm. c) OPET.

DPH a spotrebnú daň uplatní Dodávateľ podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Ak v čase od uzatvorenia 
Zmluvy alebo v priebehu zmluvného plnenia dôjde k zmene platnej DPH, zmene sadzby spotrebnej dane, alebo k zavedeniu 
iných daní alebo poplatkov legislatívou SR, ktoré nie sú uplatňované v čase uzavretia Zmluvy, Dodávateľ upraví tieto zmenené
ceny v zmysle platnej legislatívy.

Ostatné povinné odvody a cenu za distribučné služby uplatní Dodávateľ podľa všeobecne záväzných platných právnych 
predpisov. Ak v čase od uzatvorenia Zmluvy alebo v priebehu zmluvného plnenia dôjde, vzhľadom na príslušné rozhodnutia 
ÚRSO, k zmene položky ceny za odvod do NJF alebo ceny za Distribučné služby Dodávateľ upraví tieto zmenené ceny v 
zmysle platnej legislatívy.

Dodávateľ sa zaväzuje že:

a) predložená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodávkou elektriny,

b) vrátane ceny za silovú energiu, ceny za prenos, distribúciu, systémové služby, prevádzkovanie systému, straty, spotrebnej 
dane, DPH, poplatkov za výkon, odvod do NJF, služby súvisiace s revíziou rozvodov a siete a zabezpečenie ich 
prevádzkyschopnosti a všetky ostatné položky, vrátane regulovaných, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka 
distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a v tom čase platných príslušných cenových rozhodnutí 
ÚRSO,

c) a nebude v sebe zahŕňať skryté poplatky.

Úhrady za predmet zákazky sa uskutočnia v mene Euro (€) bezhotovostným platobným stykom. Dňom úhrady sa rozumie deň,
kedy bola odpísaná fakturovaná suma z účtu na účet Dodávateľa. Fakturačným obdobím za dodávku elektriny a združených 
služieb podľa tejto Zmluvy je jeden kalendárny mesiac. Podkladom pre vystavenie faktúry sú namerané množstvá oznámené 
Dodávateľovi zo strany PDS.

Faktúra za ukončený mesiac musí byť Objednávateľovi doručená do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je 30 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra bude zaslaná Objednávateľovi ako elektronická faktúra cez 
elektronickú schránku alebo poštou na adresu Odberateľa. Posledná faktúra musí byť doručená Odberateľovi do 15 dní po 
ukončení zmluvného obdobia.

Faktúra Dodávateľa musí mať náležitosti daňového dokladu. Okrem náležitostí podľa VZP musí obsahovať aj náležitosti v 
zmysle príslušných energetických predpisov, vrátane informácie o skladbe integrovanej ceny za dodávku plnenia, t. j. 
jednotkovú cenu, množstvo MJ v kWh, spolu bez DPH, sadzba DPH, celková cena s DPH.

Reklamovať formálnu alebo vecnú správnosť a úplnosť faktúry/jej povinných príloh majú obe zmluvné strany a to bez 
zbytočného odkladu. Zároveň vzniká ich nárok na odstránenie zistených nedostatkov. Strana, na ktorú bola reklamácia 
smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane najneskôr v lehote 30 dní odo dňa, kedy jej bola reklamácia doručená. 
Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry.
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Dodávateľ je povinný po každom zúčtovacom období zaslať mailom na adresu energetika@piestany.sk alebo nazdieľať cez 
Google disk vo formáte CSV dátovú sadu fakturačných údajov obsahujúcich tieto údaje: Subjekt, IČO, EIC kód, Adresa, PSČ, 
Mesto, Typ merania, Sadzba, RK (kW), MRK (kW), Istič MRK (A), RK (A), Tarifikácia, Počet fáz, Obdobie od, Obdobie do, 
Spotreba (kWh), Suma s DPH. Delimiter je ; - bodkočiarka. Pri odberných miestach s mesačným vyúčtovaním dodávateľ zašle 
alebo nazdieľa dátovú sadu do 15. nasledujúceho mesiaca, pri OM s ročným vyúčtovaním do 15. januára 2023.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Dodávateľa 
v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné.

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

Dodávateľ je povinný počas trvania zmluvného vzťahu zabezpečiť pre Objednávateľa oprávnenú osobu - konzultanta, ktorý 
bude poskytovať všetky služby spojené s dodávkou predmetu zákazky s osobitou starostlivosťou, bude zodpovedný za 
sprostredkovanie distribučných a ostatných služieb, bude vždy dostupný na vybavovanie požiadaviek e-mailom alebo 
telefonicky, bude zodpovedný za individuálny prístup podľa požiadaviek Objednávateľa. Táto služba bude súčasťou ceny za 
predmet zákazky a nebude spoplatnená osobitne.

Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet
zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie 
predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ 
oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII"Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných 
podmienok elektronického trhoviska (OPET), od Zmluvy odstúpiť.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva, Všeobecné zmluvné podmienky pre EKS - OPET a Príloha č. 1 k Všeobecným 
zmluvným podmienkam Osobitné ustanovenia o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu majú prednosť pred všeobecnými 
zmluvnými podmienkami (resp. inými predpismi) Dodávateľa.

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

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude Objednávateľ považovať aj:

a) odobratie licencie resp. oprávnení na dodávku a distribúciu elektrickej energie,

b) ak sa Dodávateľ dostane do návrhu na konkurz alebo vyrovnanie alebo je voči nemu vznesený právoplatný výkon 
exekučného rozhodnutia,

c) ak dodaný tovar nebude zodpovedať vlastnostiam dohodnutým v tejto Zmluve.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v tejto Zmluve sa bude považovať podstatné porušenie 
zmluvných povinností Dodávateľa, pričom Objednávateľa ukončí s Dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom XVIII, bod 
18.2, písm. a), VZP OPET z dôvodu, že Dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti.

Názov Upresnenie

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: Nám. SNP 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.03.2022 00:00:00 - 28.02.2023 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
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Požadované množstvo: 1,0000

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: 67 032,77 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 80 439,32 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 Z202225

V Bratislave, dňa 24.01.2022 11:12:01

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

Dodávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202225


Zákazka


Identifikátor Z202225


Názov zákazky Dodávka elektrickej energie


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319123


Dodávateľ


Obchodný názov Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


IČO 35815256


Sídlo Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 24.1.2022 8:49:21


Hash obsahu návrhu plnenia do7sFfc/KlfC5cD+7td8RrICQzKzabV/Ur+sHOJMqnc=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
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EIC



Cena za dodávku 



elektriny VT 



[€/MWH]



Cena za 



dodávku 



elektriny NT 



[€/MWH]



Mesačná 



platba 



obchodníka 



[€/mesiac]



Fixná 



zložka  za 



distribúciu 



[€/mesiac]



Variabilná 



zložka za 



distribúciu 



VT 



[€/MWH]



Variabilná 



zložka za 



distribúciu 



NT  



[€/MWH]



Straty 



[€/MWH]



Systémové 



služby 



[€/MWH]



Prevádzko



vanie 



systému 



[€/MWH]



Jadrový 



fond 



[€/MWH]



Spotrebná 



daň 



[€/MWH]



EIC
Platba za 



dodávku



Stála 



mesačná 



platba



Fixná zložka  



za distribúciu



Variabilná 



zložka za 



distribúciu 



Straty
Systémové 



služby



Prevádzkova



nie systému
Jadrový fond



Spotrebná 



daň
DPH Spolu za OM



24ZZS6095487000V 354,40 354,40 0,00 52,85 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS6095487000V 10061,06 0,00 634,18 702,09 325,51 178,78 451,39 92,83 37,47 2496,66 14979,97



24ZZS2088862000W 354,40 354,40 0,00 31,05 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS2088862000W 9157,34 0,00 372,58 639,02 296,27 162,72 410,84 84,49 34,11 2231,48 13388,86



24ZZS6013457000Q 354,40 354,40 0,00 16,52 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS6013457000Q 254,81 0,00 198,18 17,78 8,24 4,53 11,43 2,35 0,95 99,66 597,94



24ZZS2087319000X 354,40 354,40 0,00 33,03 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS2087319000X 2051,27 0,00 396,36 143,14 66,37 36,45 92,03 18,93 7,64 562,44 3374,62



24ZZS20887010006 354,40 354,40 0,00 24,44 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS20887010006 2944,71 0,00 293,31 205,49 95,27 52,33 132,11 27,17 10,97 752,27 4513,63



24ZZS2000692000G 354,40 354,40 0,00 33,03 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS2000692000G 1847,13 0,00 396,36 128,90 59,76 32,82 82,87 17,04 6,88 514,35 3086,12



24ZZS2000195001Y 354,40 354,40 0,00 66,06 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS2000195001Y 22438,13 0,00 792,72 1565,79 725,95 398,72 1006,68 207,03 83,57 5443,72 32662,31



24ZZS6026999000Z 354,40 354,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS6026999000Z 0,00 0,00 15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 19,01



24ZZS2086341000Q 354,40 354,40 0,00 15,85 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS2086341000Q 3280,33 0,00 190,25 228,91 106,13 58,29 147,17 30,27 12,22 810,71 4864,27



24ZZS2086727000H 354,40 354,40 0,00 33,03 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS2086727000H 4305,25 0,00 396,36 300,43 139,29 76,50 193,15 39,72 16,04 1093,35 6560,10



24ZZS2086728000C 354,40 354,40 0,00 43,60 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS2086728000C 7286,82 0,00 523,20 508,49 235,75 129,48 326,92 67,23 27,14 1821,01 10926,05



24ZZS6073551000W 354,40 354,40 0,00 26,42 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS6073551000W 6518,48 0,00 317,09 454,88 210,89 115,83 292,45 60,15 24,28 1598,81 9592,85



24ZZS6054134000U 354,40 354,40 0,00 16,52 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS6054134000U 200,59 0,00 198,18 14,00 6,49 3,56 9,00 1,85 0,75 86,88 521,30



24ZZS6017460000N 354,40 354,40 0,00 16,52 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS6017460000N 188,54 0,00 198,18 13,16 6,10 3,35 8,46 1,74 0,70 84,05 504,28



24ZZS2092608000H 354,40 354,40 0,00 26,42 24,73 24,73 11,47 6,30 15,90 3,27 1,32 24ZZS2092608000H 340,93 0,00 317,09 23,79 11,03 6,06 15,30 3,15 1,27 143,72 862,33



spolu 106453,64



Jednotkové ceny Náklady za združenú dodávku elektriny
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