
Kúpna zmluva č. Z201820907_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná umelecká škola, Nové Zámky
Sídlo: SNP 5, 94060 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 37861026
DIČ: 2021604079
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0356420727

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo: Nitrianska 18/7555 , 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Číslo účtu: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Telefón: 0337915707

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Združená dodávka elektriny 
Kľúčové slová: elektrická energia, elektrina, združená dodávka elektriny, kWh, elektrický prúd
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: Združená dodávka elektriny

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávať elektrickú energiu 24 mesiacov do odberného miesta (OM) špecifikovaného odberateľom, 
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) pre
odberateľa distribúciu elektrickej energie.

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému 
poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetikea o zmene a 
doplnení niektorých zákonov; vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa ÚRSO č. 24/2013 Z.z.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná spotreba pre OM na zmluvné obdobie 24
mesiacov kWh 26400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

01 Identifikácia OM (EIC kód) 24ZZS40987120001

01 Hodnota ističa (v A) 25

01 Tarifa dvojtarifová

01 Predpokladané množstvo odberu elektriny za 24 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov za OM (v 
KWh) - VT

11984
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01 Predpokladané množstvo odberu elektriny za 24 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov za OM (v 
KWh) - NT

1020

01 Počet fáz 3

02 Identifikácia OM (EIC kód) 24ZZS40987200005

02 Hodnota ističa (v A) 25

02 Tarifa dvojtarifová

02 Predpokladané množstvo odberu elektriny za 24 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov za OM (v 
KWh) - VT

2556

02 Predpokladané množstvo odberu elektriny za 24 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov za OM (v 
KWh) - NT

218

02 Počet fáz 3

03 Identifikácia OM (EIC kód) 24ZZS7017430000U

03 Hodnota ističa (v A) 32

03 Tarifa dvojtarifová

03 Predpokladané množstvo odberu elektriny za 24 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov za OM (v 
KWh) - VT

9666

03 Predpokladané množstvo odberu elektriny za 24 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov za OM (v 
KWh) - NT

956

03 Počet fáz 3

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ zaistí dodávku elektrickej energie aj vtedy, ak sa skutočný odber bude odlišovať od predpokladaného množstva za 
rovnakých podmienok bez uplatňovania sankcií voči objednávateľovi za neodobraté alebo prekročené množstvo elektrickej 
energie.

Nesplnenie povinnosti podľa bodu 3.3 Presná špecifikácia ceny bodu 5. Podmienky účasti sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

Obchodné podmienky z tejto zmluvy a obchodné podmienky elektronického trhoviska majú prednosť pred obchodnými 
podmienkami dodávateľa.

Názov Upresnenie

1. Dodávka elektrickej energie Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi 
poskytol PDS.

1.1 Deň začiatku dodávky od 01.07.2018 00:00 h

1.2 Deň skončenia dodávky do 30.06.2020 do 24:00 h

2. Zodpovednosť za odchýlku Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.

2.1 Uzavretie zmluvy o zúčtovaní 
odchýlok

Dodávateľ musí mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom 
odchýlok.

2.2 Identifikačné číslo bilančnej 
skupiny

Dodávateľ v zmluve uvedie EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa, ako subjektu 
zúčtovania odchýlky.

3. Cena Ponúkaná cena je cena spolu vyjadrená v €, ktorá bude predložená za celé množstvo 
odberu.

3.1 Štruktúra ceny Cena musí obsahovať všetky náklady dodávateľa, a to:

a) cena bez DPH, za dodávku predpokladaného množstva silovej elektriny pre OM na 24 
mesiacov

b) cena za poskytnutie distribučných a systémových služieb

c) náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby

d) odvod do Národného jadrového fondu, určeným osobitným predpisom

e) spotrebná daň
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f) DPH

3.2 Zmena ceny Cena za distribúciu a systémové služby je regulovaná a schvaľovaná ÚRSO.

a) Ak sa počas plnenia zmluvy zmení cenové rozhodnutie ÚRSO, dodávateľ to musí 
písomne oznámiť.

b) Ak sa počas plnenia zmluvy zmení cenové rozhodnutie ÚRSO, dodávateľ musí v týchto 
cenách aj účtovať.

c) Ak sa zmenia regulované platby, aj štátom určené dane a poplatky, budú upravené 
dodatkom k zmluve.

3.3 Presná špecifikácia ceny Dodávateľ ju predloží objednávateľovi do 10 dní od uzatvorenia zmluvy za OM.

4. Platobné podmienky Platby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom 
nasledovne:

a) fakturačné obdobie kalendárny mesiac

b) realizácia platby až po dodaní elektriny a služieb s tým súvisiacich, vrátane spotrebnej dane a DPH na 
základe faktúry

c) vystavenie faktúry najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca za skutočné odobraté množstvo za 
predchádzajúci kalendárny mesiac

d) vrátenie preplatku v prípade nižšej ako predpokladanej spotreby

e) splatnosť faktúry 15 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla odberateľa

5. Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy 
dodávateľ predloží:

a) doklad o oprávnení podnikať v 
energetike

dodávka elektrickej energie na území Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy 
predložením povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení

a) doklad o oprávnení podnikať v 
energetike (pokračovanie riadku) niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (overenú kópiu),

b) čestné prehlásenie
že má uzatvorenú na rok 2018 rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy vo vymedzenom 
území,

c) čestné vyhlásenie že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou s 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy, s identifikovaním zmluvného partnera,

d) podrobnú štruktúru ceny podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových
položiek.

5. 1 Porušenie bodov a) až d) 
vrátane sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok a 
odberateľ môže odstúpiť od zmluvy.

6. Zmluvná strana objednávateľ si 
vyhradzuje právo na zmenu zmluvy 
podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

6. 1 V prípade, že nastanú okolnosti
vedúce k zmene zmluvy, zmluvná 
strana objednávateľ je povinný 
písomne oznámiť dodávateľovi túto 
skutočnosť. Následne po tom, ako 
bude druhej zmluvnej strane 
doručené písomné oznámenie s 
presným a jednoznačným 
uvedením dôvodu zmeny zmluvy, 
zmluvné strany urobia všetko preto,
aby ani jednej strane nevznikla 
škoda z dôvodu zmeny.

7. Trvanie zmluvy Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.7.2018 do 30.6.2020.

8. Objednávateľ môže odstúpiť od 
zmluvy pre podstatné porušenie 
zmluvy dodávateľom za:

a) opakované bezdôvodné 
obmedzenie alebo prerušenie 
dodávok elektrickej energie,

b) opakované bezdôvodné 
neposkytnutie distribúcie elektriny,
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c) opakované nedodržiavanie 
kvality dodávky elektriny v rozsahu 
medzných hodnôt podľa STN,

d) nezabezpečenie dohodnutej 
dodávky v súlade s podmienkami 
zmluvy,

e) neodovzdá doklady, ktoré sú 
potrebné na prevzatie a na užívanie
tovaru a ostatné podstatné 
porušenia zmluvy, ktoré upravujú 
ustanovenia Obchodných 
podmienok elektronického 
trhoviska.

f) ak nemôže dodávať tovar za 
podmienok, ceny či v kvalite a 
množstve, ktoré si zmluvné strany 
navzájom dohodli.

8. Zabezpečenie úkonov spojených 
so zmenou dodávateľa

Nový dodávateľ zabezpečí súčinnosť s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení 
OM v distribučnej sieti na základe splnomocnenia

9. Splnomocnenie pre právne úkony
spojené s procesom zmeny 
dodávateľa elektriny

Zmluvné strany spíšu medzi sebou splnomocnenie, v ktorom odberateľ dáva 
dodávateľovi plnú moc na tieto právne úkony

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Ulica: SNP 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2018 00:00:00 - 30.06.2020 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: KWh
Požadované množstvo: 26400,0000

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 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 337,91 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 205,49 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 3.3, 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.
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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 14.05.2018 14:06:01

Objednávateľ:
Základná umelecká škola, Nové Zámky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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