
1.1

Kúpna zmluva č. 2201759289_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nast. Obchodného zá,konníka

l, zmluvnó strany

Kysucká knižnica V cadcl
Ul. 17. novembra 1258,02201 cadca, slovenská íepublika
36,145068

09,15 572 25o

Energie2, a,s.

Lazáretská 3a, 81108 Bratislava, slovenská Iepublika

46113177

2023235225
sK2023235225

sK79,1 1 1 1 0000001 1 52848056
+421903234840

1.2

objednávatel:

obchodné meno:

sídlo:
lCO:
Dlc:
lc DPH:

clslo účtu:

Telefón:

Dodávatel';

obchodné meno:

sldlo:

lčo:
DlČ:

lč DPH:

člsb r]čtu:

Teleíón:

Názov:

klúčovó slová:

ll. Predmet zmluvy

2,1 Všeobecná špecifikácia predmotu zmluvy:

Elektíická energia

Elektrická eneí9ia, Eleklrina

cPV: 09310000-5 - Elektíická energia

Druh/y: Tovar; služba

2.2 Funkčná a technická špecifikáciá predmetu zmluvy:

Položka č. í: Elektrická energia

Predmetom zákazky je dodávka eleKrickej eneígie víátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezleóenia disíibúcie a
dlstribučných služieb u prevádzkovateía distribučn€j sústavy (ďalej lsn'PDS"). Dodávka elektrickej energie musízodpovedať
technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prsvádzkovatel'a dlstrlbučnej siete a musí byt'V súlade s platnými
právnymi prdpismi sR (zákon 25112012 z.z,, Vyhláška ÚRso č,4232013 s ktorou sa mení vyhláška 2412013z.z,
Nariadenie vlády 2í,l l20'l0 a 31712007 z.z\

Predmgtom zákazky je dodávka €lektrickej energie od 01.01.2018, 00:00 hod. do 31.12.20'18,24:00 hod,

č.7211253
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2, DodáVatel garantuje plavjdelnú dodáVku elektíickej eneígie píe odberné miesta objednáVate|'a vrátane píevzat]a úplnej
zodpovednostiza odchýlkU a zabezpečenie služieb súvisiacich s prepravoU a disiribúcioU do odberných miest v kvalite
elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovatel'a distribUčnej siete,

osobitné požiadavky na plnenie;

3. DodáVatel sa zavázuje bez prerušenia dodáVať objednáVatelovi dohodnuté množstvo elektrickej ener9ie V režime
prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste objednáVatel'a,

6. cena bude uhladená V mene euro.

odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmelu zákazkyI

4. cena bude stanovená v zmysle čl. V. 5.1 a 5.2 b), c), d) osobitných ustanovenío zákazkách na dodáVku elektriny a plynu
(oUEP)je cena za plnenie zákazky stanovená ako celková cena nákladoV za dodáVku elektriny ,

5,cena musí zahíňať cenU za dodávku elektriny, cenU za Distribučné služby a to za prenos elektriny, distribúou elektriny,
systémové sluŽby a ostatné re9ulované položky, ktoni,ch výška je Určená podl'a aktuálneho cenníka distrlbúcie príslUšného
PDs platného V čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí Únso ptatnlicr V čase predloženia ponuky, daň
v zmysle Zákona o spotrebných daniach a náklady spojené so zodpovednost'ou za odchýlkU spotreby (ZmlUva o zúčtovaní
odchýlok).

7.Platobné podmienky Iplatby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe
doručenej íaktúry V papierovej a elektronickej forme,

8. Dodávatel' je opráVnený požadovat' od objednáVatel'a za opakovanú dodáVkU plnenia dve preddavkové platby Vo Výške
alikvotnejčasti predpokladaného množstva pInenia pripadajúceho na 6 kalendárnych mesiacovi podkIadom na zaplatenie
pleddavkovej platby bude písomné oznámenie dodáVatel'a o výške preddavkovej platby. splatnost' preddavkových platieb I

do 15.2,2018 a do 15.8.2018.

10, Faktúra dodáVatela musíokrem náležitostí podl'a VzP obsahovať aj náležitostiv zmysle príslUšných energetických
pledpisov, Vrátane informácie o skladbe integrovanej ceny za dodávku plnenia.

1 1. Ak vzniknú pri fakturácií úhrad za dodáVku chyby z dóVodu nesprávneho odpočtu, použitím nespráVnej konštanty, použitím
nespráVnej sadzby, matematickoU chybou a pod., majú objednáVatel', aj dodáVatel'nárok na vyrovnanie nespIáVne
íakturoVaných čiastok.

12. cena nebude navyšovaná ak dójde k odchýlke od predpokladanej spotreby. Zmena cenyje možná výlučne za podmienok
uvedených V platných oPET, platných oUEP.

- zabezpečiť distribúciu elektrickej energie V kvalite garantovanej lechnickýrni podmienkami prevédzkovatela distribUčnej
sústavy, systémové služby a ostatné služby s použitím sústavy a s distribúcioU a prenosom elektíickej energie od príslušného
prevádzkovatera distribučnej sústavy

16. osoBlTNÉ PoŽ|ADAVKY NA PLNENlE - DoKLADY, ktoré je dodáVatel, povinný predložiť objednáVatelovi najneskór do
10.pracovných dní po uzavretl Zmluvy na preukázanie splnenia osobitných požiadavlek na plnenie, všetkých kvalifiiačných,

1, Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávalel'a,
ZmluVa sa riaditu uvedenými podmienkami, platnýmj oPET a platnými oUEP.

9. Vyúčtovanie dodaného plnenia a zaplatených preddavkových platieb za dodané plnenie bude uskutočnené formou
Vyúčtovacej faktúry doručenej objednávate|bvi do 10,1,2019 na základe odpočtu skutočne nameraného množstva odobratej
elektriny v olM. Faktúra bude splatná V lehote 15 dní odo dňa jej doručenia objednáVatel'ovi,

í3. DodáVatel' sa zavázuje:

zmlUVy, zabezpeěí
Všetky úkony spojené s procesom zmeny dodáVatel'a k terminu začiatku dodávky podra tejto
na žiadosť objednáVatel'a preskúšanie meradiel.

14. Dodávater si nebude uplatňovať voči objednáVaierovi sankcie V pripade neodobratia zmluVného množstva objednanej
elektrickej energie.

15, V prípade prekročenia objemu odberu elektrickej energie počas zmlUVného obdobia, dodáVatel'bude pri navýšenom
odbere účtovat'cenu za jednotku tak ako bude uvedené V predloženej ''Kalkulácii''.

- kópiu dokladu o povolen Í Ú RSo na podnikan ie V energetike podl'a zákona č, 251l2o12 z.z. o energetike V platnom zneni V
rozsahu predmetu zákazky, prípadne doklad, že pósobí na slovenskom trhU s platnou llcenc;oU na dódáVku elektrickej ener9ie,

- čestné Vyhlásenie o uzatvorení platnej distribučnej zmtU\1/ s PDs o distribúcii a o prístupe do distribučnej sústavy na
Vymedzenom územívo vzťahu k oM objednávatera počas plnenia zmluvy,
, Čestné Vyhlásenie, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka na trhu s elektrinoU s prevádzkovatel'om
prenosovej sústavy poČas plnenia zmlUVy, s identifikovaním zmlUvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom
jej uzatvorenia,

- men0 a kontaktné údaje oprávnenej osoby dodáVatel'a, pre účely zasielania info.mácii,
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- vyplnenú a dodávaterom podpísanú "Kalkuláciu celkovei ceny" V súlade s opisným formulárom, platnými oPET a oUEP, v
ktorej uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný sposob Výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých
nákladových položiek, ktorá bude záVázná, a musí obsahovať Všetky legislatíVne náIežitosti súvisiace s dodáVkou elektlickej
onergie,

"Kalkulácia" musíobsahovať najmá: a)- cena bgz DPH, za dodáVku predpokladaného množstva silovej elektriny pre oM na 'l2
mesiacov b) _ cona za poskytnutie distribučných a systémových služieb c) - náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku
spotreby d) - odvod do Národného jadfového íondu, určeným osobitným predpisom e) - spotrebná daň f) - DPH

17.DodáVater predložením svojej záVáznej ponuky potvrdzuje. že V čase lehoty na predkladanie ponúk disponujo Všetkými
objednáVatetom požadovanými dokladmi, čím splňa osobitné požiadavky na pInenie, kvalifikaěné, odborné, technické a iné
predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky.

18.Nepredloženie ktoréhokolvek požadovaného DoKLADU sa bUde považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na
plnenie, kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zékazky a za podstatné
porušenie zmluvných povinností dodáVatera. pričom objednávateí:

- ukončí s dodávaterom zmluvný \rzťah v súlade s článkom XVll, bod 17.2, písm. a), 2. časti oPET z dóVodu, že dodávatel
podstatne porušil svoje povinnosti.

2.4 Prílohy opisného íormulára zmlUW:

3.1 l\,4iesto plnenia zmluvy:

štat:

Kraj:

okres:

Obec:

Ulica:

lll. Zmluvné podmienky

slovenská republika

Žilinský

čadca
čadca
Ul. 17. novembra 1258

predmet zákazky podl'a špeciíikácie celkom

3.2

4.1

4.2

4.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2018 00:00:00 - 31.12.2018 23|59:00

DodáVané množsfuo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:

Požadovanómnožstvo: 1,0000

PráVa a povlnnosti zmluvných strán podla tejto zmluvy sa spravujt] obchodnými podmienkami elektronického
trhoviská verzia 3.2. úéinná zo dóa 4,11.2017 a Príloňou č.i osóbitné ustanóveriia o zákazkách n! dodávku elektíiny
a plynu, ktoré tvoria neoddeliteínú prílohu tejto zmluvy.

lv. zmIuvná cena

celková cena predmetu Žmluvy bez DPH: 8 234,43 EUR

sadzba DPH: 20,00

ce|ková cena predmetu zmluvy vrátiane DPH: 9 881,32 EUR

v. záverečné ustanovenia

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spósobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
obchodných podmienok elektronického řhoviska Verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017 , ktoré tvoria jej prílohu č. '1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavrelia a účinnosť za podmienok deíinovaných v obchodných
podmienkach elektronického trhoviska Uvedsných V bode 5.1 tojto zmluvy.

Táto zmluva vráane jej príloh predstavu,ie úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedíajšie dohody k tejto
zmlUVe neexistujú.

5.,l

5,3
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5.4 be v štyroch vyholoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
V centrálnom registri zmlúV Uradu vlády slovenskej repubIiky a jedno
oviska.

5.5 Túto zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záváznými právnymi
predpjsmi len vo forme písomného a'číslovaného dodatku podpísaáétró obomázmluvnými stranami. '

ě.o Táto zmluva
Príloha č.1 o ktronického trhoviska Vorzia 3.2, účinná zo dňa04,,l1,2017,https://poítal. WerejnyDetaiu

V Bratislave, dňa 13.11,2017 09:40:01

obiednávatel:
KyŠucká knižnica v Čadci
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať objednáVatefa V rámci elektronického trhoviska

Dodávater:
Energie2, a,s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať DodáVatera v rámci elektronického trhoviska

Kysucká knižnica v Čadci

4i l '1l',

Došlo dňa: i ,l | ,

u v n uu rlr,. H M| lr' Ll,, 6
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