
Kúpna zmluva č. Z202116456_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo: Bajkalská 27, 82799 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
IČ DPH: SK2020877749
Bankové spojenie: IBAN: SK6581800000007000062596
Telefón: +421907213324

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: A.En. Slovensko s.r.o.
Sídlo: Dúbravca 5, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 36399604
DIČ: 2020117561
IČ DPH: SK2020117561
Bankové spojenie: IBAN: SK5875000000000025563643, BIC: CEKOSKBX
Telefón: +421 43 430 8002

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektrickej energie.
Kľúčové slová: elektrická energia, distribúcia elektrickej energie,
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: Dodávka elektrickej energie.

Funkcia

Predmetom zákazky je dodanie elektrickej energie do odberného  miesta (OM) objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku a zabezpečenie distribúcie 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 energetike a platnou 
vyhláškou ÚRSO).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná spotreba pre OM na zmluvné obdobie 12
kalendárnych mesiacov MWh 357,50

Veľkosť hlavného ističa Ampér 3 x 800 A

Trojfázové napájanie Volt 400

Predpokladaná ročná spotreba VT MWh 357,50

Fixná cena za odberné miesto EUR/mesiac 0

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Číslo odberného miesta bude poskytnuté úspešnému uchádzačovi

EIC OM 24ZZS80314400006
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Napäťová úroveň NN

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť do OM objednávateľa dodávku elektriny, ako aj distribúciu elektriny vrátane s tým 
súvisiacich ostatných regulovaných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku za OM objednávateľa. Dodávateľ musí mať
uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok.

2. Cena za plnenie je stanovená ako celková cena za dodávku elektriny vrátane všetkých s tým súvisiacich distribučných 
služieb počas zmluvného obdobia. Zmluvné obdobie je od 01.08.2021 do 30.06.2022.

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude navyšovať cenu, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby.

4. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime 
prenesenejzodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho odbernom mieste.

5. Úhrada za odobratú elektrickú energiu sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe doručenej 
vyúčtovacej faktúry vystavenej podľa skutočnej spotreby vždy za príslušný kalendárny mesiac. Objednávateľ uhradí 
vyúčtovaciu faktúru za príslušný mesiac do 30 dní odo dňa jej doručenia.

6. Faktúra dodávateľa musí obsahovať náležitosti podľa Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Faktúra bude 
splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony vrátane plynulej dodávky a distribúcie elektrickej energie súvisiace so 
zmenou dodávateľa, ak ku nej dôjde. 

8. Objednávateľ má právo, bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, písomne reklamovať u dodávateľa najmä kvalitu 
poskytnutého plnenia, odpočet určeného meradla, fakturáciu poskytnutého plnenia alebo s tým súvisiacich služieb a 
prerušenie alebo obmedzenie plnenia alebo s tým súvisiacich služieb alebo iné zistené chyby, a to v súlade s Obchodnými 
podmienkami elektronického trhoviska. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase v súlade s Obchodnými 
podmienkami elektronického trhoviska. 

9. Dodávateľ predloží pred samotným plnením zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, podrobnú 
štruktúru ceny - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových položiek. Dodávateľ 
predloží aj zoznam oprávnených osôb dodávateľa na konanie vo veciach tejto zmluvy.

10. Porušenie povinností uvedených v časti Osobitné požiadavky na plnenie v bodoch 1., 3., 4., 7., 9. sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a v takom prípade má Objednávateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy v súlade s
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.

11. Pre zmluvné strany platia Obchodné podmienky elektronického trhoviska a príloha č. 1 k Všeobecným zmluvným 
podmienkam - osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu účinné ku dňu uzatvorenia zmluvy,

12. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami 
dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Bajkalská 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2021 00:00:00 - 30.06.2022 23:59:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: MWh
Požadované množstvo: 357,5000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 60 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 72 000,00 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 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.07.2021 14:44:01

Objednávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
A.En. Slovensko s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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