
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7661/2018
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákomík v znení neskorších

predpisov, zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zinene a doplnení niektorých zákonov
v zmení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 2mene a doplnení niektorých

zákonov v 2není neskorších predpisov

medzi

zmluvnými stranami

Dodávatel'om:
Obchodné meno :
Sídlo:

Zastúpený:
IČo:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spoj enie :
Číslo účtu v tvare IBAN:

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 92101  Piešťany

Martin Ondko, predseda predstavenstva
35 743 565

2020230135

SK2020230135
Tatra banka, a.s.
SK221100 0000 0026 2273 8682

Udaj o zápise: Obchodný register Okresného súdu v Tmave, Oddiel: Sa, Vložka č. :  10626/T

(ďalej len „dodávateľ")

Odberate]'om:
Názov:

Právna foma:
Sídlo:

Korešpondenčná adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spoj enie :
Číslo účtu v' tvare IBAN:

(ďalej len „odberatel'")

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice
s]ovenskej 16, Prievidza
rozpočtová organizáci a
Matice slovenskej  16, 97101 Prievidza
Matice slovenskej  16, 97101 Prievidza
PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľ
00160750

2021351860

Štátna pokladnica
SK87 8180 0000 0070 0050 5393

Článok I
Základné ustanovenia

1.1  Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  čiastkovú  zmluvu  o združenej   dodávke  elektriny  (ďalej   len

„zmluva") na základe Rámcovej dohody o združenej dodávke elektriny č.NET2018101 -Z (ďalej len
„rámcová dohoda") za účelom stanovenia podmienok neupravených rámcovou dohodou.

1.2 Táto zmluva sa v súlade s bodom 5. rámcovej dohody uzatvára ako výsledok verejného
obstarávania s dodávateľom, ktorého ponuka obsahovala naj nižšiu cenu.
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Článok 11
Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je v zmluvnom období od 01.01.2019 do 31.12.2019 záväzok dodávatel'a
dodávať elektrinu v kvalite stanovenej  pn'slušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi do
každého odbemého miesta odberatel'a (ďalej len „odberné miesto") podľa Prĺlohy č.1, zabezpečiť
distribučné    služby    podľa    rámcovej     dohody,    tejto    zmluvy    aprevádzkového    poriadku

prevádzkovateľa distribučnej siete a prevziat' za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odbemé
miesta podľa Prílohy č.1  voči zúčtovatel'ovi odchýlok a záväzok odberateľa zaplatiť dodávatel'ovi
cenu za dodanú  elektrinu,  ako  aj  cenu  za distribučné  služby  regulovanú Úradom  pre  reguláciu
sieťových odvetví (ďalej len „úrad") v súlade s rámcovou dohodou a čl. IV tejto zmluvy.

Článok 111
0dberné miesta a termĺn plnenia

3.1  0dbemým miestom je odbemé miesto uvedené v Prĺlohe č.1, pričom zmena počtu odbemých miest
z dôvodov uvedených v bode  15  rámcovej  dohody a z toho vyplývajúceho rozdielneho množstva
odobranej  elektriny sa uskutoční na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý dodávatel'

podpĺše bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní od odberatel'a.

3.2  Pre  každé  odbemé  miesto  je  vprílohe  č.1   uvedený  aj  ročný  údaj  odberu  za  predchádzajúci
kalendámy rok, na základe ktorého si zmluvné strany stanovia preddavkové platby.

3.3  Dodávateľ sa zaväzuj e dodávať elektrinu vrátane zabezpečenia distribučných služieb pre j ednotlivé
odbemé miesta uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy od o 1.0 l .2019 do 31.12.2019, a to za podmienok
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, rámcovou dohodou a touto zmluvou.

Článok IV
Cena a platobné podmienky

4.1  Cena za elektrinu dodávanú počas trvania zmluvy je stanovená na základe výberu najvýhodnejšej

ponuky  vysúťaženej  cez  Elektronický  kontraktačný  systém  (ďalej  len  „EKS").  Táto  cena,  ako
kritérium, v súlade s článkom V. Osobitných ustanovení o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu

(ďalej len „OUEP"), ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 k Všeobecným zmluvným podmienkam (VZP)
Obchodných podmienok elektronického trhoviska (ďalej len „OPET"), predstavuj e celkovú cenu za
dodávku  elektriny  vrátane  ceny  a nákladov  za  prevzatie  zodpovednosti  za  odchýlku,  ceny  za
distribúciu elektriny,  ostatných regulovaných položiek v zmysle rožhodnutí Úradu pre reguláciu
sieťových  odvetví  („distribučné  poplatky"),  spotrebnej  dane,  počas  celého  zmluvného  obdobia,
vrátane DPH.

4.2  Súčasťou ceny definovanej v predchádzajúcom bode je cena za silovú zložku elektrickej  energie
stanovená nasledovne:

Cena za 1 kvm
Sadzba DPH (20%)

0,0675 eur bez DPH pre nízke napätie
0,0135 eur
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Cena za lkwh s DPH           O,0810 eur

Cena za l kwh                      O,0675 eu bez DPH pre vysoké napätie
Sadzba DPH (20%)                0,0135 eur
Cena za lkwh s DPH           O,0810 eur

4.3  Cena za distribučné služby počas trvania tejto zmluvy bude účtovaná v súlade s platnými cenovými
rožhodnutiami  úradu,  vzt'ahujúcimi   sa  na  distribučné  služby  poskytované  prevádzkovateľom
distribučnej  sústavy. Faktúry budú vystavené samostatne za silovú zložku elektrickej  energie, za
služby súvisiace s distribúciou elektriny, za ostatné regulované poplatky (tarifa za systémové služby,
tarifa za prevádžkovanie systému ,... ), odvod do Národného jadrového fondu, spotrebnú daň a DPH

pre každé odbemé miesto v súlade s bodom 26 Rámcovej dohody. Spôsob úhrady bude realizovaný
bankovým prevodom.

4.4 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou
elektriny a cena dohodnutá podľa bodov 4.2 a 4.3 je konečná. K cene podl'a bodov 4.2 a 4.3 bude

pripočítaná DPH.

4.5  Platobné podmienky sú upravené v čl. VI  OUEP a v bode 27 -33 rámcovej dohody, pričom za
rozhodujúci deň pre doručenie faktúry odberatel'ovi sa považuje deň prevzatia pĺsomného
vyhotovenia faktúry, nie deň jej doručenia elektronickou formou.
V prípade,  že  fáktúra  vystavená  zhotoviteľom  nebude  obsahovať  všetky  náležitosti  daňového
dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.  z.  o dani z pridanej  hodnoty v znení neskorších predpisov
alebo  nebude  po   stránke  vecnej   alebo  fomálnej   správne  vystavená,   objednávateľ  ju  vráti

poskytovateľovi na prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne
vystaveného daňového dokladu objednávateľovi.

Článok v
Zánik zmluvy

5.1  Táto zriiluva sa uzatvára na dobu učitú  -  od 01.01.2019 do 31.12.2019; tým nie je dotknuté právo
na náhradu škody ani prípadné ďalšie nároky vzniknuté počas trvania zmluvy.

5.2  0dberatel' a dodávatel' je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení
od zmluvy doručeným dodávateľovi/odberateľovi :
a) z dôvodov uvedených v čl. XVIII. OPET
b)  ak  dodávateľ  alebo  odberateľ  podstatne  poruší  podmienky  zmluvy  alebo  rámcovej  dohody,

pričom za podstatné porušenie podmienok sa považuje porušenie podmienok stanovených v čl. IX
OUEP  a v čl.  11  a čl.  111 bod 3.3  tejto  zmluvy.  Všetky  úkony  spojené  s odstúpením od zmluvy  sa
riadia v zmysle Prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy.

5.3  0dstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.2 písm. a) má výpovednú lehotu 3 mesiace, ktorá začína plynúť

prvým dňom nasledovného mesiaca po doručenĺ, podľa bodu 5.2 písm. b) je účinné podľa platnej
legislatívy.



5.4 Pri  odstúpení  od  zmluvy  podl'a  bodu  5.2  sú  zmluvné  strany  povimé  poskytnúť  si  vzájomnú
súčimost'  a vyrovnat'  všetky  svoje  pohľadávky  a záväzky  vzniknuté  počas  trvania  zmluvy  do
desiatich pracovných dní od nadobudnutia účimosti odstúpenia od 2mluvy.

5.5  Táto zmluva zapiká aj dňom zániku rámcovej dohody.

5.6 Túto zmluvu je možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok vl
Záverečné ustanovenia

6.1  Všetky  ostatné  ustanovenia  a podmienky vzťahujúce  sa na plnerie  predmetu  zmluvy  a následné

práva a povinnosti z toho vyplývajúce, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, riadia sa pn'slušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a rámcovou dohodou. Ustanovenia
tejto   zmluvy   a rámcovej   dohody   majú   zároveň   prednosť   pred   obchodnými   podmienkami
a reklamačným   poriadkom   dodávateľa.   Ustanovenia   rámcovej   dohody   majú   prednosť   pred
ustanoveniami tejto zinluvy.

6.2Tútozmluvujemožnémenit'adopĺňaťibapostupnečĺslovanýmipísomnýmidodatkamiposúhlase
obidvoch zmluvných strán.

6.3Tátozmluvanadobúdaplatnost'dňomjejpodpisuzástupcamiobidvochzmluvnýchstránaúčinnost'
dňa o 1.01.2019.

6.4  Táto zmluvaje povime zverejňovaná v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prĺstupe
k infomáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ
súhlasí  so  zverejnením  zmluvy  a toto  zverejnenie  zabezpečĺ  pred  nadobudnutĺm jej  účimosti
odberateľ bez zbytočného odkladu po podpísaní zmluvy.

6.5  Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom dodávateľ
obdržíjeden romopis a odberatel' obdrží po dva rovnopisy.

6.6 Zmluvné  strany  vyvinú  primerané  úsilie  na  urovnanie  akýchkol'vek  sporov  vyplývajúcich  zo
zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou vzájomným rokovaním. V prípade sporu doručí ktorákoľvek
zmluvná strana druhej zmluvnej  strane pĺsomné oznámenie o spore. Ak spor nebude urovnaný do

jedného mesiaca od doručenia oznámenia podľa druhej vety tohto bodu a zároveň zmluvné strany
nepredĺžiačasnaurovnaniesporu,osporebudúskonečnouplatnosťourožhodovaťslovenskésúdy.
Odberateľjezároveňoprávnenýpredložit'spornamimosúdneriešenieúraduvsúlades§37zákona
č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

6.7  Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie zmluvy je neplatné, nezákonné alebo nevymožiteľné, prĺpadne
sa bude za také považovať, tak sa toto ustanovenie, v rozsahu, v akom je neplatné, nezákomé alebo
nevymožiteľné,budepovažovaťzaustanovenie,ktoréniejesúčasťouzmluvyaplatnosť,zákonnosť
a vymožitel'nosť  ostatných  ustanovení  nebude  týmto  ustanovením  dotknutá.  Zmluvné  strany  sa
týmto  zaväzujú,  že  ak  takáto  neplatnosť,  nezákomosť  alebo  nevymožitel'nosť  ovplyvní  práva
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a povinnosti zmluvných strán, vynaložia maximálne úsilie, aby takéto neplatné, protiprávne alebo
nevymožitel'né ustanovenie nahradili platným,  zákonným a vymožitel'ným ustanovenĺm,  ktorého
zámer sa bude čo najviac blížiť zámeru vyplývajúcemu z pôvodného ustanovenia, a to spôsobom
uvedeným v bode 6.2 tohto článku.

6.8  Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorĺ Prĺloha č.1 -Špecifikácia odbemého miesta.

6.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podl'a ich skutočnej, vážnej a slobodnej
vôle, že si zinluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že jej ustanovenia sú pre nich zrozumiteľné
a učité a na znak súhlasu s ňou pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Piešťanoch,  dňa ...................... gdňa......................



č.1kČiastkovejzmluveozdruženejdodá`keelelmin}'č.7661/2018

ŠPECIFIKÁCIA' bľĽILlt`LKACIA ODBERNycH nmsT

P.č.
Adresa odbemého

E:IC kód Deň začiatku
PDS Ročné zmluvné

Produkt FakturačnéNapät'ová
mesta dodávky úroveň množstvo [kwh] obdobie

1
Dlha 16, 97101Prievidza

24ZSS62005520000 01.01.2019
Stredoslovenskádistribučná,a.s. N 130778 lT mesiac

ODBERNÝ


