
Rámcová dohoda č. Z201930815 Z

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
DIČ:
ICDPH:
Číslo účtu:
Telefón:

l. Zmluvné strany

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, 07664 Zemplínska Teplica, Slovenská republika
31256481
2021710592
SK2021710592
SK38 0200 0000 0016 8838 4755
+421566796231

1.2 Dodávateľ.

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.

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

ICO: 51865467
DIČ: 2120814575
IČDPH: SK212Q814575

Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Telefón: 0415192912

2.1

2.2

II. Predmet zmluvy

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov

Kľúčové slová:

C P V:

Druh/y:

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

elektrická energia, distribúcia elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, systémové
služby, technické služby a poradenstvo

09310000-5 - Elektrická energia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
72220000-3 - Systémové a technické poradenstvo

Tovar; Služba

Položka č. 1: Dodávka elektrickej energie

Funkcia

Združená dodávka elektrickej energie a distribúcia do odberných miest na obdobie 12 kalendárnych mesiacov

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovatefovi odchýlok

Poradenstvo zamerané na analýzu úspor spotreby elektrickej energie a hodinovej spotreby odberných miest

Distribúcia elektriny v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS do odberných miest uvedených v prílohe

Distribučné služby podľa technických podmienok a prevádzkovému poriadku PDS

Zabezpečenie technických a systémových služieb a údajovej databázy spojených s distribúciou elektriny u PDS

Technické vlastnosti

Predpokladaná celková spotreba všetkých OM v
zmluvnom období

Počet odberných miest v jednotarife

Dodávka elektriny v jednotarife {predpokladané
množstvo)

Počet odberných miest v dvojtarife

Dodávka elektriny v dvojtarife : VT (predpokladané
množstvo)

Jednotka

MWh

O M/mesiac

MWh

OM/mesiac

MWh

Minimum Maximum Presne

597

1

67

4

300
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Dodávka elektriny v dvojtarife : NT (predpokladané
množstvo)

Rezervovaná kapacita vjednotarife

Rezervovaná kapacita v dvojtarife

Spotrebná daň z elektriny

Odvod do Národného jadrového fondu

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane
prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem

Tarifa za prevádzkovanie systému

Tarifa za systémové služby

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

MWh

A / mesiac

kW / mesiac

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Hodnota/Charaliteristlka

230

30

194

597

597

597

597

597

597

Východoslovenská distribučná, a.s.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Súťažná ponuka dodávateľa musí zahŕňať cenu silovej elektriny a regulovaných zložiek bez DPH vypočítanú z hodnôt
uvedených v časti: Technická vlastnosti predmetu zákazky a spôsobom uvedeným v prílohe "HodnotaElekíriny_2020_Z"

Cena silovej elektriny zahŕňa dodávku elektriny a služieb obchodníka pre hodnoty odberu uvedené v bodoch 2 - 6 v Časti
technické vlastnosti; na výpočet celkovej ceny zákazky resp. súťažnej ponuky použije dodávateľ jednotkové ceny, ktoré budú
platné v zmluvnom období

Cena regulovaných zložiek zahŕňa dodávky a služby uvedené v bodoch 7 -14 v časti technické vlastnosti predmetu zákazky;
na výpočet celkovej ceny zákazky resp. súťažnej ponuky použije dodávateľ jednotkové ceny uvedené v prílohe
"HodnotaElektriny_2020_Z"

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ktoré súčasťou musia byť aj
údaje, ktoré použil na výpočet celkovej ceny zákazky.

V návrhu zmluvy odberateľ uvedie aj jednotkové ceny silovej elektriny (v EUR/MWh bez DPH} a služieb obchodníka, ktoré boli
použité na výpočet celkovej ceny

Ceny za regulované zložky odberu uplatní dodávateľ podľa cenníka PDS / cenových rozhodnutí URSO platného v dobe
odberu elektriny

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia a obmedzení dodávať odberateľovi elektrinu do odberných miest odberateľa

Preddavky na odber elektriny odberatef neposkytuje

Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru za kalendárny mesiac odberu elektriny v tlačenej aj elektronickej podobe so
splatnosťou do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Úhrada za odobratú elektrickú energiu sa uskutočni formou bezhotovostného platobného styku

Názov Upresnenie

Deň začiatku dodávky 01.01.2020 00:00 hod.

Deň skončenia dodávky 31.12.2020 24:00 hod.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

HodnotaElektriny_2020_2.xlsx HodnotaElektriny_2020_Z.xlsx

l. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:

Kraj:

Okres:

Slovenská republika

Košický

Trebišov
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Obec: Zemplínska Teplica

Ulica: Hlavná 339

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: MWh

Požadované maximálne _Q 7 nnnn

množstvo: y7'UU

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 82 778,74 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 99 334,49 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 šlyroch 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 Zmfuvu 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z201930815

V Bratislave, dňa 15.10.2019 10:38:01

Objednávateľ:
školský poľnohospodársky podnik, n.o.
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 Z201930815

Zákazka

Identifikátor

Názov zákazky

Verejný detail zákazky

Z201930815

Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov

https://portal. eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/251 383

Dodávateľ

Obchodný názov

IČO

Sídlo

Dátum a čas predloženia

Hash obsahu návrhu plnenia

Stredoslovenská energetika, a. s.

51865467

Pri Rajčianke 8591/4B, 2ilina, 01047, Slovenská republika

14.10.2019 18:35:42

mYGIUjqX50i/zL2gKa/eb/w+BHv8A/TBcN7hWv8NzJc=

Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
1T_62,76;2T_VT66,91;2T_NT_43,42. Ceny sú v € bez DPH, neúčtujeme fixne mes. poplatky za OM

Prílohy:
Hodnota Elektriny_2020_Z.docx


