Kúpna zmluva č. Z202123271_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 81301 Bratislava, Slovenská republika
00397431
2020845200
SK2020845200
IBAN: SK9381800000007000241930
00421259301451

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ZSE Energia, a.s.

Sídlo:

Čulenova 6, 81647 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36677281

DIČ:

2022249295

IČ DPH:

SK2022249295

Telefón:

+421907718211

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

„Združená dodávka elektrickej energie na rok 2022“

Kľúčové slová:

elektrina

CPV:

09310000-5 - Elektrická energia

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Dodávka elektrickej energie

Funkcia
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať silovú elektrickú energiu do odberných miest podľa špecifikácie
uvedenej odberateľom vrátane distribúcie a prepravy, ako aj prevzatia zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu technickým
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v lehote od 1.1.2022 do
31.12.2022
Celková spotreba elektrickej energie za všetky odberné miesta a za celé zmluvné obdobie je cca 730 MWh.
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému
poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR počas celej zmluvnej lehoty - od 1.1.2022 do
31.12.2022.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Miesto dodávky 3106084395 EIC
24ZZS6084395000M, Hl.ist.32 A x Tri

MWh

5

2. Miesto dodávky 3106121432, EIC
24ZZS6121432000N, Hl.ist. 125 A x Tri

MWh

70

3. Miesto dodávky 3108075950, EIC
24ZZS580759500008, max. rez. kapacita 320 kW

MWh

655

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Miesto dodávky 3106084395 EIC
24ZZS6084395000M, Hl.ist. 32 A x 3

Distribučná sadzba: C2-X3, napäťová hladina NN
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Minimum

Maximum

Presne

2. Miesto dodávky 3106121432, EIC
24ZZS6121432000N, Hl.ist. 125 A x Tri

Distribučná sadzba: C2-X3, napäťová hladina NN

3. Miesto dodávky 3108075950, EIC
24ZZS580759500008, max. rez. kapacita 320 kW

Distribučná sadzba: C2-X2, napäťová hladina VN tip RK = 150 kW
/kvartálna/

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ktorý musí byť v súlade s
opisným formulárom, platnými OPET a OUEP a musí obsahovať všetky legislatívne náležitosti súvisiace s dodávkou
elektrickej energie.
Dodávateľ sa zaväzuje predložiť odberateľovi do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy doklad o povolení ÚRSO na
podnikanie v energetike v rozsahu predmetu zákazky, resp. doklad, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na
dodávku elektrickej energie. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Celkové dohodnuté zmluvné množstvo MWh môže byť odobraté v tolerancii +/-10%
Objednávateľ sa zaväzuje predložiť podrobný zoznam odberných miest do troch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, objednávateľ požaduje plnenie predmetu zákazky od 01.01.2022 00:00 hod. do
31.12.2022 24:00 hod.
Predpokladané množstvá odberu sú uvedené za obdobie jedného roka tak, ako bude platná zmluva na dodávku elektriny
vrátane distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Úhrada za elektrickú energiu sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku.
Dodávateľ elektrickej energie bude pre každé odberné miesto samostatne 1x mesačne fakturovať cenu s DPH za
predpokladané mesačné množstvo. Pre odberné miesto s mesačným odpočtom sa uplatňuje záloha
Faktúra za opakované dodávky vystavená dodávateľom je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Vyúčtovacím obdobím, za ktoré sa vykonáva odpočet meradla je kalendárny rok.
Vyúčtovacia faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonov SR
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam zákaziek – referencie od minimálne 3 zákazníkov (odberateľov elektriny,
plus telefonický alebo mailový kontakt na zákazníka) na území SR za obdobie rokov 2017-2020 s dodávkou elektriny u
každého takéhoto zákazníka súvisle najmenej 2 roky s celkovým množstvom dodanej elektriny do odberných miest takéhoto
zákazníka najmenej 1 000 MWh. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať osoby uvedené v takomto zozname
zákaziek.
Verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie, že dodávateľ má k dispozícii pre svojich zákazníkov internetový portál, kde si
Odberateľ bude môcť spravovať informácie o svojich odberných miestach (prehľad odberných miest, história spotreby,
zobrazovanie faktúr s možnosťou ich stiahnutia).
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát pre systém manažérstva kvality ISO 9001:2008 alebo ISO 9001:2000 , a
ISO 14000 Systémy environmentálneho manažmentu do 7 dní od uzavretia zmluvy
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Ventúrska 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
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01.01.2022 00:01:00 - 31.12.2022 23:59:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

MWh

Požadované množstvo:

730,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 203 638,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 244 366,00 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 3.7, 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 Z202123271

V Bratislave, dňa 07.12.2021 11:38:01
Objednávateľ:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ZSE Energia, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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