
Kúpna zmluva č. Z202120420_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Sídlo: Hlavná 339, 07664 Zemplínska Teplica, Slovenská republika
IČO: 31256481
DIČ: 2021710592
IČ DPH: SK2021710592
Bankové spojenie: IBAN: SK38 0200 0000 0016 8838 4755
Telefón: +421562851731

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
IČ DPH: SK2120814575
Bankové spojenie: IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
Telefón: +421 915 961 534

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka zemného plynu a elektriny
Kľúčové slová: zemný plyn, elektrická energia, distribúcia, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, technické 

poradenstvo a služby
CPV: 09123000-7 - Zemný plyn; 09310000-5 - Elektrická energia; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu); 72220000-3 - Systémové a technické poradenstvo
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dodávka zemného plynu

2. Dodávka elektrickej energie

Položka č. 1: Dodávka zemného plynu

Funkcia

Dodávka a distribúcia zemného plynu do odberných miest

Sprostredkovanie služieb spojených s distribúciou zemného plynu u PDS

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok

Dodávka a distribúcia zemného plynu podľa podmienok odberu uvedených v prílohe "ZemnýPlyn_ZC"

Distribúcia zemného plynu 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 zemného plynu u PDS

Poradenstvo zamerané na analýzu úspor a spotreby zemného plynu na odbernom mieste odberateľa

Zabezpečenie prechodu od pôvodného dodávateľa

Zemný plyn využívaný na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná celková spotreba všetkých OM v 
zmluvnom období kWh 161000

Tolerancia predpokladanej spotreby +/- % 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy SPP - distribúcia a.s.

Odberné miesto : Tarifa / SKSPPDIS M3 / 1110954195

Odberné miesto : Tarifa / SKSPPDIS M3 / 1110954197

Odberné miesto : Tarifa / SKSPPDIS M7 / 1110000838

Položka č. 2: Dodávka elektrickej energie

Funkcia

Združená dodávka  a distribúcia elektrickej energie do odberných miest

Sprostredkovanie služieb spojených s distribúciou elektriny u PDS

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok

Distribučné služby podľa technických podmienok a prevádzkovému poriadku PDS

Distribúcia elektriny v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS do odberných miest

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

Poradenstvo zamerané na analýzu úspor spotreby elektrickej energie a hodinovej spotreby odberných miest a zabezpečenie 
elektronického prístupu k údajom o spotrebe

Zabezpečenie prechodu od doterajšieho dodávateľa

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet odberných miest v jednotarife - napäťová úroveň 
NN OM/mesiac 1

Dodávka elektriny v jednotarife (predpokladané 
množstvo) - napäťová úroveň NN MWh 40

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - Rezervovaná 
kapacita - napäťová úroveň NN A / mesiac 30

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - 
napäťová úroveň NN MWh 40

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny - napäťová úroveň 
NN MWh 40

Počet odberných miest v dvojtarife - napäťová úroveň 
VN OM/mesiac 4

Dodávka elektriny v dvojtarife : VT (predpokladané 
množstvo) - napäťová úroveň VN MWh 340

Dodávka elektriny v dvojtarife : NT (predpokladané 
množstvo) - napäťová úroveň VN MWh 140

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - Rezervovaná 
kapacita (12 mesačná) - napäťová úroveň VN kW / mesiac 194

Tolerancia predpokladanej spotreby +/- % 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.

Odberné miesto - EIC: 24ZVS00000207016

Odberné miesto - EIC: 24ZVS0000002022S

Odberné miesto - EIC: 24ZVS0000001809U

Odberné miesto - EIC: 24ZVS0000000503M

Odberné miesto - EIC: 24ZVS00000003941

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Položka č. 1 : Ponuka dodávateľa zahŕňa cenu za komoditu, služieb obchodníka, regulovaných zložiek a spotrebnej dane. 
Celková cena ponuky sa stanovuje bez DPH a vypočíta spôsobom uvedeným v prílohe "ZemnýPlyn_ZC".

Položka č. 1 : Na výpočet celkovej ceny použije dodávateľ jednotkové ceny zemného plynu (komodita a služby obchodníka), 
ktoré budú platné v zmluvnom období.

Položka č. 1 : Na výpočet celkovej ceny použije dodávateľ jednotkové ceny regulovaných zložiek a spotrebných daní uvedené 
v prílohe "ZemnýPlyn_ZC"

Položka č. 1 : V návrhu zmluvy odberateľ uvedie aj jednotkové ceny zemného plynu (v EUR/MWh bez DPH), vrátane služieb 
obchodníka, ktoré boli použité na výpočet celkovej ceny

Položka č. 1 : Ceny za regulované zložky odberu budú uplatňované podľa platného cenníka PDS / cenových rozhodnutí ÚRSO
/ zákonných noriem v dobe odberu zemného plynu

Položka č. 1 : Preddavky na odber zemného plynu budú rovnomerne rozvrhnuté na každý kalendárny mesiac zmluvného 
obdobia so splatnosťou do 25. dňa  v mesiaci a vypočítané z celkovej ceny zemného plynu na základe celkovej 
predpokladanej spotreby. Vyúčtovanie preddavkov vykoná dodávateľ  za každých maximálne dvanásť mesiacov zmluvného 
obdobia.

Položka č. 2: Ponuka dodávateľa zahŕňa cenu silovej elektriny, služieb obchodníka, regulovaných zložiek, odvodu a spotrebnej
dane. Celková cena ponuky sa stanovuje bez DPH a vypočíta spôsobom uvedeným v prílohe "Elektrina_ZC"

Položka č. 2: Na výpočet celkovej ceny použije dodávateľ jednotkové ceny elektriny (komodita a služby obchodníka), ktoré 
budú platné v zmluvnom období.

Položka č. 2: Na výpočet celkovej ceny použije dodávateľ jednotkové ceny regulovaných zložiek, odvodu a spotrebných daní 
uvedené v prílohe  "Elektrina_ZC"

Položka č. 2 : Ceny za regulované zložky odberu budú uplatňované podľa platného cenníka PDS / cenových rozhodnutí ÚRSO
/ zákonných noriem v dobe odberu elektriny

Položka č. 2: Preddavky na odber elektriny odberateľ neposkytuje. Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru za kalendárny 
mesiac odberu elektriny so splatnosťou do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Úhrada platieb sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku

Po uzavretí zmluvy oznámi dodávateľ objednávateľovi jednotkové ceny komodity a služieb obchodníka použité pri stanovení 
celkovej zmluvnej ceny

Po uzavretí zmluvy oznámi dodávateľ objednávateľovi jednotkové ceny komodity a služieb obchodníka aj ostatných tarifných 
tried zemného plynu

Po uzavretí zmluvy oznámi dodávateľ objednávateľovi jednotkové ceny komodity a služieb obchodníka aj ostatných tarifných 
tried elektriny pre napäťovú úroveň NN a VN

Jednotkové ceny komodity a služieb oznámené obchodníkom sa použijú aj pre novovzniknté odberné miesta oberateľa v 
zmluvnom období

Názov Upresnenie

Deň začiatku dodávky 01.01.2022 00:00 hod.

Deň skončenia dodávky 31.12.2022 24:00 hod.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

ZemnýPlyn_ZC.xlsx ZemnýPlyn_ZC.xlsx

Elektrina_ZC.xlsx Elektrina_ZC.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Zemplínska Teplica
Ulica: Hlavná 339
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2022 00:00:00 - 01.01.2023 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: MWh
Požadované množstvo: 681,0000

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: 121 998,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 146 398,39 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 Z202120420

V Bratislave, dňa 29.10.2021 10:38:02

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 Z202120420


Zákazka


Identifikátor Z202120420


Názov zákazky Dodávka zemného plynu a elektriny


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314177


Dodávateľ


Obchodný názov Stredoslovenská energetika, a. s.


IČO 51865467


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


Dátum a čas predloženia 29.10.2021 7:40:05


Hash obsahu návrhu plnenia HFmTsbmfLWhRxnDuLTA9VV0tRvMavEokl0kFNR7D5RE=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1
Dodávka
zemného
plynu


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
vlastný návrh plnenia zákazky _ prepočet pre vstupnú ponuku plyn
PS: z dôvodu nesprávne zadaných hodnôt uvedených v súbore "ZemnýPlyn_ZC" v položkách FMSd
pre tarify M2 a M3 prikladáme vlastný návrh plnenia.


Prílohy:
Vlastny navrh plnenia pre vstupnu ponuku_plyn_Z202120420.xlsx (vlastný návrh plnenia zákazky _
prepočet pre vstupnú ponuku plyn)


Položka 2 Dodávka elektrickej energie


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
vlastný návrh plnenia zákazky _ prepočet pre vstupnú ponuku EE


Prílohy:
Vlastny navrh plnenia pre vstupnu ponuku_EE_Z202120420.xlsx (vlastný návrh plnenia zákazky _
prepočet pre vstupnú ponuku EE)







Hárok1


			SSE, a.s.			10/29/21


			Školský poľnohospodársky podnik, n.o.


			Vlastný návrh plnenia zákazky


			Z2022120420





						Podrobný rozpis ceny


												Tarifa			Spotreba v kWh			Spotreba v MWh			Koncová cena s DPH/kWh						Počet mesiacov			Mesačný poplatok s DPH			Náklady za odber			Mesačný poplatok za cele obdobie			Celkové náklady s DPH			Celkové náklady bez DPH			DPH


			1			SKSPPDIS1110954197			Zemplinska Teplica, Hlavna 455			M2			13000			13			0.096576						12			6.912			1255.488			82.944			1338.432			1115.36			223.072


			2			SKSPPDIS1110954195			Zemplinska Teplica, Hlavna 339			M3			36000			36			0.096216						12			10.368			3463.776			124.416			3588.192			2990.16			598.032


			3			SKSPPDIS1110000838			Zemplinska Teplica, Hlavna 459			M7			112000			112			0.089016						12			153.204			9969.792			1838.448			11808.24			9840.2			1968.04


																														170.484			14689.056			2045.808			16734.864			13945.72			2789.144





			Predajné ceny pre zákazníka			SOP €/MWh			FMS €/mes


						Sadzba za odobratý plyn			Fixná mesačná sadzba 


			Obchod			66.76			3.00


			Preprava			2.90			0.00





									Tarifa			DISTRIBÚCIA									PREPRAVA			SKLADOVANIE			OBCHOD						KONCOVÁ CENA						KONCOVÁ CENA


												Fixná mesačná sadzba (€/mesiac)			Sadzba podľa odberu (€/kWh)			Spotrebná daň/1 kWh			Sadzba podľa odberu (€/kWh)			Sadzba podľa odberu (€/kWh)			Fixná mesačná sadzba (€/mesiac)			Sadzba podľa odberu (€/kWh)			Fixná mesačná sadzba (€/mesiac)			Sadzba podľa odberu (€/kWh)			Fixná mesačná sadzba (€/mesiac)			Sadzba podľa odberu (€/kWh)


												Cena bez DPH			Cena bez DPH						Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena s DPH			Cena s DPH


									T1			1.78			0.0217			0.00132			0.0029			0			1.00			0.06676			2.78			0.09268			3.336			0.111216


									T2			4.76			0.0095			0.00132			0.0029			0			1.00			0.06676			5.76			0.08048			6.912			0.096576


									T3			7.64			0.0092			0.00132			0.0029			0			1.00			0.06676			8.64			0.08018			10.368			0.096216


									T4			12.36			0.0077			0.00132			0.0029			0			1.00			0.06676			13.36			0.07868			16.032			0.094416


									T5			41.45			0.0070			0.00132			0.0029			0			1.00			0.06676			42.45			0.07798			50.940			0.093576


									T6			50.78			0.0069			0.00132			0.0029			0			1.00			0.06676			51.78			0.07788			62.136			0.093456


									T7			126.67			0.0032			0.00132			0.0029			0			1.00			0.06676			127.67			0.07418			153.204			0.089016


									T8			283.33			0.0028			0.00132			0.0029			0			1.00			0.06676			284.33			0.07378			341.196			0.088536




















Hárok2








Hárok3










ŠPP


			Napäťová úroveň						Tarifný produkt 						Predpokladané množstvo elektriny			Jednotková cena			Celková cena za predpokladaný odber elektriny


									1T - jednotarif, 2T – dvojtarif;                                 VT – vysoká tarifa, NT – nízka tarifa						v MWh           EUR/mes.            podľa stĺpca B			v EUR / MWh     EUR/mes.        podľa stĺpca B			v EUR


						A			B						C			D			E = C x D                         E = C x D*12


			NN			Dodávka silovej elektriny (služby obchodníka)			1T			VT			40			135.86000			5,434.40


									Počet odberných miest OM/mesiac			VT			1			0.00000			0.00


						Distribučné služby, poplatky, spotrebná daň                        (Regulované zložky)			Tarifa za prístup do distribučnej sústavy  - Rezervovaná kapacita v A/mesiac                       (súčet za všetky OM)						30			0.6807			245.05


									Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny						40			31.8000			1,272.00


									Tarifa za straty pri distribúcii elektriny						40			7.6700			306.80


									Tarifa za systémové služby						40			6.3081			252.32


									Tarifa za prevádzkovanie systému						40			23.7405			949.62


									Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu						40			3.2700			130.80


									Spotrebná daň						40			1.32000			52.80


			VN			Dodávka silovej elektriny (služby obchodníka)			2T			VT			340			143.52000			48,796.80


												NT			140			99.26000			13,896.40


									Počet odberných miest OM/mesiac			VT			4			0.00000			0.00


						Distribučné služby, poplatky, spotrebná daň                   (Regulované zložky)			Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - Rezervovaná kapacita v kW/mesiac                   (12 - mesačná RK, súčet za všetky OM)						194			6.3255			14,725.76						,


									Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny						480			8.9654			4,303.39


									Tarifa za straty pri distribúcii elektriny						480			2.2089			1,060.27


									Tarifa za systémové služby						480			6.3081			3,027.89


									Tarifa za prevádzkovanie systému						480			23.7405			11,395.44


									Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu						480			3.2700			1,569.60


									Spotrebná daň						480			1.32000			633.60


						Hodnota združenej dodávky elektriny na 12 mesiacov v EUR bez DPH									520						108,052.94














E_OM


			Odberateľ			Prevádzkovateľ distribučnej sústavy			EIC			Odberné miesto			Adresa			Značka			RK						VT			NT			Produkt			Distribučná sadzba


			ŠPP, n.o.			Východoslovenská distribučná, a.s.			24ZVS00000003941			4914210			Zemplínska Teplica, Hlavná 339			R			42			kW			105			45			2 T Normál			X2 Tarifa pre napäťovú hladinu VN


			ŠPP, n.o.			Východoslovenská distribučná, a.s.			24ZVS0000000503M			4914211			Zemplínska Teplica, Hlavná 464			EVS			55			kW			15			5			2 T Normál			X2 Tarifa pre napäťovú hladinu VN


			ŠPP, n.o.			Východoslovenská distribučná, a.s.			24ZVS0000001809U			4914212			Veľké Ozorovce, Obchodná 308			VO			8			kW			5			5			2 T Normál			X2 Tarifa pre napäťovú hladinu VN


			ŠPP, n.o.			Východoslovenská distribučná, a.s.			24ZVS0000002022S			4914213			Zemplínska Teplica, Hlavná 497			ŽV			89			kW			215			85			2 T Normál			X2 Tarifa pre napäťovú hladinu VN


			ŠPP, n.o.			Východoslovenská distribučná, a.s.			24ZVS00000207016			4914214			Zemplínska Teplica, Sečovská			Číža			30			A			40			-			1 T Normál			X3-C2 Základná sadzba
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