
Kúpna zmluva č. Z202280_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00607223
DIČ: 2020878090
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0281800000007000135898
Telefón: 0249284280

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: Elektrická energia
Kľúčové slová: elektrina
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: Elektrická energia

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a
distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku 
prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR ( Zákon č. 162/2018 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, Vyhláška ÚRSO č. 423/2013, s ktorou sa mení vyhláška č. 24/2013 Z.z, 
Nariadenie vlády č. 211/2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z.z).

Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie po dobu 12 mesiacov  v pásme vysokej tarify (VT) a nízkej tarify (NT) 
na jedno odberné miesto.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná spotreba za 12 mesiacov - VT KWh 215000

Predpokladaná spotreba za 12 mesiacov -NT KWh 140000

Hodnota ističa A 3x315

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Dodávateľ predloží čestné prehlásenie o oprávnení 
podnikať v energetike - dodávka elektrickej energie na 
území SR podľa platnej legislatívy v rozsahu predmetu 
zákazky predložením platného Povolenia na podnikanie 
v energetike podľa zákona č. 162/2018 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.

Nedodržanie  tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Dodávateľ predloží čestné prehlásenie, že má 
uzatvorenú na rok 2022 distribučnú zmluvu alebo, že 
zahájil rokovanie s prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy 
(ZSE-Distribúcia)

Nedodržanie  tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Dodávateľ predloží čestné prehlásenie, že má 
uzatvorenú na rok 2022 zmluvu o zúčtovaní odchýlky 
alebo, že zahájil s prevádzkovateľom prenosovej 
sústavy rokovania o uzatvorení zmluvy o zúčtovaní 
odchýlky na rok 2022.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Dodávateľ predloží tieto čestné prehlásenia do 7 
pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

Nedodržanie  tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Čislo odberného miesta - EIC kód OM 24ZZS5100798000A

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom zákazky je cena za dodávku silovej elektriny v pásme VT a NT s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, stála 
platba za odberné miesto a tarifa za prístup do distribučnej siete.

Cena musí obsahovať všetky súvisiace náklady s dodávkou elektrickej energie ( min.: silová elektrina NT, VT stála platba za 
odberné miesto, spotrebná daň pre VT a NT, pevná a variabilná zložka za distribúciu vrátane prenosu elektriny VT a NT, tarifa 
za distribučné straty, tarifa za prevádzkovanie systému, tarifa za systémové služby, odvod do Národného jadrového fondu, 
spätná jalová energia, spotrebná daň, DPH).

Dodávateľ sa zaväzuje, že predložená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodávkou elektriny.

Cena nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby.

Ponúkaná cena bude predkladaná za celé množstvo odberu.

Dodávateľ je povinný počas plnenia zmluvného vzťahu zabezpečiť pre objednávateľa energetického manažéra (konzultanta), s
ktorým bude objednávateľ konzultovať otázky týkajúce sa dodávok elektriny. Táto služba bude súčasťou celkovej ceny za 
predmet zákazky a nebude spoplatnená osobitne.

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie na odberné miesto odberateľa vrátane distribúcie aj 
prevzatie zodpovednosti za odchýlku v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa 
distribučnej siete za dodržanie právnych predpisov.

Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná prevodným príkazom a doručená do miesta sídla 
odberateľa. Okrem faktúry v tlačenej podobe, doručí vystavenú faktúru odberateľovi aj v elektronickej forme .

Preddavková faktúra bude vystavená do 5-tich pracovných dní od začiatku mesiaca so splatnosťou 30 dni. Vyúčtovacia faktúra
bude vystavená do 15-tich dní po skončení fakturačného obdobia so splatnosťou 30 dní.

Ak vzniknú pri fakturácií úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím 
nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných 
čiastok.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom účinky výpovede nastanú dňom 
uplynutia dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť 1. dňom kalendárneho  mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane.

Ak dôjde k výpovedi zmluvy podľa predchádzajúcej vety, dodávateľ nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy 
výpoveďou žiadne sankcie.

Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov, so začiatkom plnenia od 1.2.2022 a koncom 31.1.2023.

Predpokladaná spotreba odberu spolu VT a NT je 355 000 KWh za 12 mesiacov.

Požaduje sa predložiť vyplnená a dodávateľom podpísaná "Kalkulácia celkovej ceny" v súlade s opisným formulárom, v ktorej 
uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových 
položiek, ktorá bude záväzná, a musí obsahovať všetky legislatívne náležitosti súvisiace s dodávkou elektrickej energie.

Tolerančné pásmo je dohodnuté v intervale 70% - 130%. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať voči odberateľovi 
sankcie v prípade neodobratia ako i prekročenia zmluvného množstva objednanej elektrickej energie.
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Nový dodávateľ zabezpečí súčinnosť s pôvodnými dodávateľom pri odpojení a zapojení  OM v distribučnej sieti. Prípadné 
poplatky súvisiace pri odpojení a zapojení OM v distribučnej sieti hradí nový dodávateľ.

Dodávateľ zabezpečí za Odberateľa všetky úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa k termínu začiatku dodávky podľa 
tejto zmluvy. Splnomocnenie pre právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny spíšu medzi sebou zmluvné 
strany, v ktorom odberateľ dáva dodávateľovi plnú moc na tieto úkony. Dodávateľ je povinný zabezpečiť rezervované kapacity 
pre odberné miesta odberateľa. Dodávateľ zabezpečí na žiadosť odberateľa preskúšanie meradiel.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvného 
vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho dodávateľa. Odpojenie od zdroja 
elektrickej energie sa vylučuje.

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa.

Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného 
sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a k zápisu do tohto registra 
nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na zákaze postúpenia pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. ustanovení Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ Obč. zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny
úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúceho bodu 1 bude podľa § 
39 Obč. zákonníka neplatný.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade styku s osobnými údajmi zamestnancov Odberateľa a pri ich spracovávaní bude 
postupovať v súlade čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov).

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Trnavská cesta 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.02.2022 00:00:00 - 31.01.2023 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: KWh
Požadované množstvo: 355000,0000

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: 100 294,10 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 120 352,92 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 Z202280

V Bratislave, dňa 24.01.2022 14:38:02

Objednávateľ:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
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 Z202280


Zákazka


Identifikátor Z202280


Názov zákazky Elektrická energia


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319178


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 12:35:16


Hash obsahu návrhu plnenia pMe6SfuTMTuXikbebRaTTGRPRhxltA4OAEXYVTEkqz4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike.pdf
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