Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201818026_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215, 03852 Sučany, Slovenská republika
00627844
2021469725
SK6981800000007000103749
+4210434293474

Dodávateľ:
Obchodné meno:

BUKÓZA ENERGO, a. s.

Sídlo:

Hencovská 2073, 09302 Hencovce, Slovenská republika

IČO:

43806643

DIČ:

2022491471

IČ DPH:

SK2022491471

Číslo účtu:
Telefón:

0574887224

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka elektrickej energie

Kľúčové slová:

Elektrická energia

CPV:

09310000-5 - Elektrická energia

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Dodávka elektrickej energie

Funkcia
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest
odberateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlky po dobu trvania zmluvy.
Technické vlastnosti

Jednotka

Celková predpokladaná ročná spotreba za všetky
odberné miesta spolu

kWh

46 048

Predpokladaná ročná spotreba - Vysoká tarifa - Odberné
miesto č. 6215028

kWh

3 877

Predpokladaná ročná spotreba - Nízka tarifa - Odberné
miesto č. 6215028

kWh

952

Predpokladaná ročná spotreba - Jednotná tarifa -

kWh

41 219

1.a Odberné miesto č. 6215028, Vysoká tarifa

kWh

3 877

1.b Odberné miesto č. 6215028, Nízka tarifa

kWh

952

2. Odberné miesto č. 6215030, Jednotná tarifa

kWh

41 219

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Odberné miesto č. 6215028

EIC kód: 24ZSS6215028000B, Napäťová úroveň NN, tarifa C5,
Istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane
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Minimum

Maximum

Presne

2. Odberné miesto č. 6215030

EIC kód: 24ZSS62150300008, Napäťová úroveň NN, tarifa C2,
Istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane

Zmluvné obdobie od / do

01. 06. 2018 / 31. 05. 2020

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy cez EKS, ktorý musí byť v
súlade s opisným formulárom, platnými OPET a OUEP a musí obsahovať všetky legislatívne náležitosti súvisiace s dodávkou
elektrickej energie.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony, vrátane plynulej dodávky a distribúcie elektrickej energie, súvisiace so
zmenou dodávateľa, ak ku nej dôjde.
3. Cena bude stanovená ako celková cena s DPH za dodávku elektrickej energie počas zmluvného obdobia 2 rokov. Zmena
ceny je možná výlučne za podmienok uvedených v platných OPET, platných OUEP a v zmysle platnej legislatívy v oblasti
energetiky.
4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rezervované kapacity pre odberné miesta odberateľa.
5. Dodávateľ sa zaväzuje na žiadosť odberateľa upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu pre odberné miesta, bez sankcií.
6. Dodávateľ nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade neodobrania ako i prekročenia predpokladaného
množstva objednanej elektrickej energie.
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude navyšovať cenu, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby elektrickej energie.
8. Dodávateľ nie je oprávnený sankcionovať Odberateľa za odber menšieho alebo väčšieho množstva elektrickej energie ako
predpokladané celkové množstvo elektrickej energie resp. predpokladané množstvo elektrickej energie pre jednotlivé odberné
miesta. Dodávateľovi prislúcha úhrada len za skutočne dodanú elektrickú energiu. Odberateľovi nebude spoplatnené
nedočerpanie alebo prečerpanie skutočnej spotreby elektrickej energie oproti plánovanému množstvu odberu.
9. Dodávateľ garantuje zabezpečenie pravidelnej dodávky elektrickej energie do uvedených odberných miest.
10. Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie sa bude vykonávať vždy so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roku, resp.
k dátumu ukončenia zmluvy.
11. Splatnosť vyúčtovacej faktúry: 30 dní odo dňa doručenia odberateľovi.
12. Cena za dodávku elektrickej energie bude fakturovaná formou faktúr za opakovanú dodávku elektrickej energie mesačne,
podľa podielu spotreby elektrickej energie v jednotlivých mesiacoch.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Martin

Obec:

Sučany

Ulica:

Komenského 215

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.06.2018 00:00:00 - 31.05.2020 23:59:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kWh

Požadované množstvo:

92096,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 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: 15 202,38 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 18 242,85 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.04.2018 10:38:01
Objednávateľ:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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