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Rámcová dohoda o dodaní tovaru 

 

Táto Rámcová dohoda o dodaní tovaru sa uzatvára podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015  

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 

„ZVO“) v spojení s ustanoveniami § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Číslo  zmluvy objednávateľa: 235/2019/MPRVSR-240 

Číslo  zmluvy dodávateľa: 

 

(1) Objednávateľ 

 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
 republiky   

 Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava    

 zastúpené: Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu 

 IČO: 00156621 

 DIČ: 2021291382 

 bankové spojenie: Štátna pokladnica  

 číslo účtu v tvare IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 1105  

  

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

(2) Dodávateľ  

Stredoslovenská energetika, a.s. 

sídlo:               Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

zastúpené:     Mgr. Szilárd Mangult, riaditeľ divízie Obchod a služby       

IČO:                 51865467 

DIČ:        2120814575 

IČ DPH:         SK2120814575 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 10956/L, oddiel Sa 

bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., Bratislava 

číslo účtu v tvare IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako 
„Zmluvná strana“) 

 

ČLÁNOK 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky "Elektrická energia" 
postupom verejná súťaž. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo vestníku EÚ 2019/S 143-
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351337 zo dňa 26.7.2019 a vo vestníku VO č. 150/2019 pod označením 19851-MST dňa 
29.7.2019 (ďalej ako "Verejné obstarávanie"). V uvedenom verejnom obstarávaní bol na 
základe predložených ponúk určený úspešný uchádzač, s ktorým sa ako s Dodávateľom 
uzatvára táto rámcová dohoda (ďalej len "Dohoda"). 

1.2 Na účely tejto Dohody sa za Objednávateľa považujú aj podriadené organizácie 
Objednávateľa, ktoré sú oprávnené uzatvoriť Zmluvu o dodaní tovaru uzatvorenú v zmysle § 
269 ods. 2 zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s 
Dodávateľom. Návrh zmluvy o dodaní tovaru je prílohou č. 3 tejto Dohody. Zoznam 
podriadených organizácií Objednávateľa ako Centrálnej obstarávacej organizácie je prílohou 
č. 5 tejto Dohody.  

1.3 V súlade s touto Dohodou a Zmluvami o dodaní tovaru bude Objednávateľovi dodaný tovar 
podľa predmetu zákazky Verejného obstarávania špecifikovaný v článku 2 tejto Dohody. 

1.4 Objednávateľ aj Dodávateľ týmto vyhlasujú, že sú spôsobilí túto Dohodu uzatvoriť a plniť 
záväzky v nej obsiahnuté. 

1.5 Pre účely tejto Dohody majú príslušné odborné technické pojmy a terminológia význam 
totožný, ako je uvedené v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov, v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoE“), vo vyhláške Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá 
fungovania vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá fungovania vnútorného trhu s plynom, v 
príslušných vyhláškach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, v príslušných 
vyhláškach a rozhodnutiach ÚRSO a v ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisoch vrátane ich neskorších zmien a doplnení, prípadne všeobecných záväzných 
právnych predpisov ktorými neskôr budú tieto nahradené (ďalej spolu len „Energetické 
predpisy“), pokiaľ nie je v tejto Dohode výslovne uvedené inak. Povinnosť Zmluvných strán 
postupovať pri realizácii Dohody v súlade s kogentnými ustanoveniami Energetických 
predpisov zostáva nedotknutá. 

1.6 Zelenou energiou sa na účely tejto zmluvy rozumie energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov 
energie, ktorej pôvod je preukázateľný podľa § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

 

ČLÁNOK 2. PREDMET DOHODY 

2.1 Predmetom tejto Dohody je stanovenie základných práv a povinností medzi Zmluvnými 
stranami súvisiacimi s dodávkou elektrickej energie vrátane súvisiacich služieb (ďalej len 
„Dodávky tovaru“), ktorej jednotkové ceny za elektrickú energiu sú stanovené v tejto Dohode. 
Dodávky tovaru budú realizované v súlade s Opisom predmetu zákazky (ďalej len „OPZ“) podľa 
Prílohy č. 1 tejto Dohody. 

2.2 Predmetom tejto Dohody je v zmysle uvedeného najmä dohoda Zmluvných strán o: 

2.2.1 jednotkových cenách za Dodávky tovaru, 

2.2.2 podmienkach Dodávok tovaru, 

2.2.3 podmienkach uzatvárania Zmlúv o dodaní tovaru. 

2.3 Dodávateľ zabezpečí Dodávky tovaru súvisiace s pravidelnou bezpečnou, stabilnou a 
komplexnou dodávkou elektrickej energie do odberných miest Objednávateľa vrátane 
prevzatia zodpovednosti za odchýlky voči zúčtovateľovi odchýlok za každé odberné miesto  
uvedené v prílohe návrhu zmluvy o dodaní tovaru za týchto podmienok: 

2.3.1 Dodávateľ bezpodmienečne garantuje Dodávky tovaru po dobu platnosti tejto 
Dohody a jednotlivých Zmlúv o dodaní tovaru. 

2.3.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať na základe Zmluvy o dodaní tovaru 
Objednávateľovi elektrinu za cenu dohodnutú v  Zmluve o dodaní tovaru, aj v 
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prípade, ak odber  elektriny nepresiahne a/alebo presiahne pre určité 
odberné miesto predpokladaný objem odberu elektriny uvedený v  Zmluve o 
dodaní tovaru.  

2.4 V súlade s OPZ je Dodávateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi Dodávky tovaru definované v 
OPZ. 

2.5 Záväzkom Dodávateľa bude zodpovedať záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi 
odmenu stanovenú v Zmluve o dodaní tovaru do výšky cien uvedených v Prílohe č. 2 tejto 
Dohody za riadne a včas poskytnuté Dodávky tovaru. 

 

 

ČLÁNOK  3. PLNENIE DOHODY, ZMLUVY O DODANÍ TOVARU 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvy o dodaní tovaru uzatvárané na základe tejto Dohody budú 
zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na hodnoty uvedené 
v prílohe č. 2 tejto Dohody za Dodávky tovaru a práva a povinnosti dohodnuté v tejto Dohode. 

3.2 Výzvu na uzavretie zmluvy o dodaní tovaru predloží Objednávateľ Dodávateľovi písomne, 
spolu s  návrhom Zmluvy o dodaní tovaru. Výzva Objednávateľa musí  obsahovať najmä 
špecifikáciu odberných miest, predpokladaný objem odberu elektriny, dobu, na ktorú sa 
Zmluva o dodaní tovaru uzatvára, spresnenie podmienok fakturácie, a ďalšie potrebné 
informácie. 

3.3 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy o dodaní tovaru, výlučne len v tom 
prípade, ak by Objednávateľom navrhované podmienky neboli v súlade s touto Dohodou. 

 

ČLÁNOK 4. PODMIENKY DODÁVKY TOVARU 

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Dodávky tovaru definované v OPZ v súlade s 
ustanoveniami tejto Dohody a príslušnej Zmluvy o dodaní tovaru, v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a podľa pokynov a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu 
známe a/alebo ktoré mu vzhľadom na okolnosti pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti mali byť známe, resp. ktoré mal Dodávateľ poznať v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR. 

4.2 Dodávateľ je povinný poskytovať Dodávky tovaru definované v OPZ s odbornou 
starostlivosťou, ktorú je možné dôvodne očakávať, zachovávajúc štandardy best practice v 
danom odvetví. 

4.3 Dodávateľ je povinný pri Dodávkach tovaru spolupracovať s príslušným prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy (ďalej len "PDS"), tak aby bol schopný riadne realizovať Dodávky tovaru 
podľa tejto Dohody a  Zmluvy o dodaní tovaru. 

4.4 Dodávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, potom ako sa o tom dozvedel, písomne 
informovať Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne Dodávky 
tovaru definovaného v OPZ a akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Objednávateľa voči Dodávateľovi. 

4.5 Dodávateľ sa môže odchýliť od pokynov Objednávateľa len vtedy, ak je to nevyhnutné pre 
záujmy Objednávateľa a keď si Dodávateľ nemôže včas zabezpečiť súhlas Objednávateľa. V 
tomto prípade je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o 
týchto skutočnostiach. 

4.6 Dodávateľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nesprávnosť (vrátane rozporu s 
právnym poriadkom SR) ním navrhovaného postupu, podkladov a/alebo iných pokynov 
týkajúcich sa Dodávok tovaru definovaného v OPZ bezodkladne, najneskôr do (5) dní potom, 
ako sa dozvedel o tomto postupe, pokynoch alebo po doručení takýchto dokumentov. V 
prípade, že si Dodávateľ nesplní túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu tým spôsobenú. V 
prípade, že Objednávateľ trvá napriek upozorneniu Dodávateľa na tomto postupe, 
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podkladoch, pokynoch, je Dodávateľ povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa, 
pričom však Dodávateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v tomto prípade vznikne. 

4.7 Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi dokumenty nevyhnutné na Dodávky tovaru 
v písomnej podobe, vždy ak je to možné aj v elektronickej podobe, pokiaľ sa v tejto Dohode 
alebo Zmluve o dodaní tovaru nedohodnú inak. Dodávateľ je povinný uschovávať všetky 
dokumenty, ktoré vytvoril alebo nadobudol v súvislosti s Dodávkami tovaru definovaného v 
OPZ v rozsahu určenom všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä v zmysle ZoE. 
Dodávateľ je povinný kedykoľvek umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do dokumentov 
súvisiacich s Dodávkami tovaru. 

4.8 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Dodávky tovaru definované v OPZ podľa Zmluvy o dodaní 
tovaru nepretržite a bezodkladne, okrem prípadov definovaných v ZoE. 

4.9  Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a/alebo 
skutočnostiach týkajúcich sa Objednávateľa a jeho činnosti, ktoré Objednávateľ sprístupní 
Dodávateľovi pri Dodávkach tovaru definovaného v OPZ (ďalej len „Dôverné informácie”). 
Dodávateľ sa zaväzuje, že použije Dôverné informácie výhradne na účely Dodávok tovaru 
definovaného v OPZ v zmysle Dohody. 

4.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na plnenie 
tejto Dohody a/alebo Zmluvy o dodaní tovaru. 

4.11 Dodávateľ vyhlasuje, že: 

4.11.1 má platné povolenie na podnikanie v energetike, ktoré Dodávateľa oprávňuje 
podnikať v oblasti dodávky elektriny na území SR v súlade so ZoE, 

4.11.2 je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle ZoE, 

4.11.3 má platné rozhodnutie o pridelení EIC kódu, 

4.11.4 má v distribučnej sieti SR pre elektrinu s prevádzkovateľmi sústavy PDS (ZSE 
Distribúcia, a.s./SSE  Distribúcia,  a.s./Východoslovenská  distribučná,  a.s.)   
uzatvorenú rámcovú zmluvu. 

4.12 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pravdivosť vyhlásení podľa bodu 4.11 tohto článku počas 
celej doby platnosti tejto Dohody a  Zmluvy o dodaní tovaru a kedykoľvek ich predložiť do (5) 
pracovných dní od ich vyžiadania Objednávateľom. 

4.13 Dodávateľ sa zaväzuje zasielať Objednávateľovi raz ročne spolu s vyúčtovacou faktúrou 
informácie  o podiele jednotlivých zdrojov elektriny na dodávke elektriny za uplynulý rok a o 
vplyve vyrobenej a  dodanej elektriny na životné prostredie. 

4.14 Ak sa Objednávateľ dopustí neoprávneného odberu elektriny, ktorý je definovaný v § 46 
ZoE, jeho konanie sa považuje za podstatné porušenie tejto Dohody, resp. Zmluvy o dodaní 
tovaru a Dodávateľ má právo: 

4.14.1 prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej siete prerušiť alebo obmedziť 
distribúciu elektriny do odberného miesta Objednávateľa, 

4.14.2 odstúpiť od tejto Dohody, resp. Zmluvy o dodaní tovaru. 

4.15 Objednávateľ je povinný uhradiť poškodenému subjektu škodu spôsobenú neoprávneným 
odberom elektriny a náklady s tým súvisiace. 

4.16 Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď Dodávateľ stratil 
spôsobilosť dodávať elektrinu a bola dodávateľovi elektriny poslednej inštancie oznámená 
táto skutočnosť. 

4.17 Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Objednávateľ uhradí dodávateľovi 
poslednej inštancie cenu za dodávku elektriny podľa cenového rozhodnutia vydaného 
ÚRSO pre dodávateľa poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa môže ukončiť 
skôr v prípade, že  Objednávateľ uzatvorí zmluvu s novým dodávateľom elektriny, ktorým 
môže byť aj dodávateľ poslednej inštancie. 

4.18 PDS informuje Objednávateľa o dodávke poslednej inštancie najneskôr 15 dní pred uplynutím 
výpovednej lehoty zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo 
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bezprostredne po tom, ako sa dozvie, že Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. 

 

ČLÁNOK 5. CENA ZA DODÁVKY TOVARU, FAKTURÁCIA 

5.1 Cena za Dodávky tovaru je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

5.2 Ceny za regulované položky budú fakturované v súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO pre PDS 
pre príslušné obdobie dodávky a podľa bodu 5.5. tohto článku.  

5.3 Cena za Dodávky tovaru musí  zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené  náklady  Dodávateľa 
vynaložené  v súvislosti s dodaním tovaru a primeraný zisk Dodávateľa. 

5.4 Cena za Dodávky tovaru musí byť stanovená v mene EUR. K fakturovanej cene za Dodávky 
tovaru bude vždy pripočítaná DPH a spotrebná daň stanovená v súlade s právnymi predpismi 
platnými v čase dodania tovaru. 

5.5 Jednotková cena za Dodávky tovaru je stanovená v Prílohe č. 2 tejto Dohody v súlade s 
ponukou Dodávateľa a v súlade s výsledkom elektronickej aukcie. 

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté Dodávky tovaru zaplatiť Dodávateľovi 
cenu podľa Zmluvy o dodaní tovaru.  

5.7 Každá faktúra vystavená Dodávateľom bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a informácie podľa ZoE. 

5.8 Objednávateľ požaduje predloženie faktúr v papierovej a elektronickej podobe, pričom tieto 
budú obsahovať QR kódy, ktoré umožnia uhradiť a zaúčtovať faktúru cez účtovný systém ako 
aj zasielanie fakturačných dátových súborov vo formáte RDI v štruktúre definovanej 
Objednávateľom. 

5.9 Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na úhradu nákladov spojených s plnením 
zmluvy o dodaní tovaru.  

5.10 Lehota splatnosti faktúry Dodávateľa je (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
Objednávateľovi. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Dohodou 
a/alebo Zmluvou o dodaní tovaru, Objednávateľ ju bezodkladne vráti Dodávateľovi na 
prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného 
doručenia Objednávateľovi. 

5.11 Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom. 

5.12 Bankové spojenie Dodávateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením 
dohodnutým v tejto Dohode a/alebo Zmluve o dodaní tovaru. V opačnom prípade je 
Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú cenu za Dodávky tovaru na bankové spojenie 
uvedené na faktúre, pričom v takom prípade nezodpovedá Objednávateľ za prípadnú škodu, 
ktorá môže Dodávateľovi v dôsledku nesprávne adresovanej úhrady ceny za Dodávky tovaru 
vzniknúť. 

 

ČLÁNOK 6. ZODPOVEDNOSŤ, SANKCIE 

6.1 Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu preukázateľne spôsobil v 
súvislosti s Dodávkami tovaru definovaného v OPZ. 

6.2 Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku poskytnutia 
nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných 
podkladov poskytnutých Objednávateľom Dodávateľovi. 

6.3 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry podľa čl. 5 bod. 5.10 tejto Dohody 
je Dodávateľ oprávnený od Objednávateľa požadovať úroky z omeškania v zákonom 
stanovenej výške, a to za každý, aj začatý, deň omeškania. 

6.4 V prípade omeškania Dodávateľa s poskytnutím Dodávky tovaru, je Objednávateľ oprávnený 
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od Dodávateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %, z odplaty dohodnutej v  Zmluve 
o dodaní tovaru za poskytnutie Dodávky tovaru na odbernom mieste, ktorého sa omeškanie 
týka a to za každý, aj začatý, deň omeškania. 

 

 

ČLÁNOK 7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje: 

7.1.1 bez zbytočného odkladu písomne informovať Dodávateľa o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú podstatný význam pre Dodávky tovaru definovaného v OPZ, 

7.1.2 odovzdať Dodávateľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú 
potrebné na Dodávky tovaru definovaného v OPZ, pokiaľ z povahy týchto 
dokumentov/informácií a/alebo pokynov nevyplýva, že ich má obstarať Dodávateľ, 

7.1.3 bez zbytočného odkladu poskytnúť Dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na 
plynulé Dodávky tovaru. 

7.2  Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy požiadať dodávateľa, aby mu 
preukázal, že minimálne 1/3 z celkového objemu dodaného tovaru za obdobie najmenej troch 
posledných mesiacov tvorí zelená energia; oprávneniu objednávateľa zodpovedá povinnosť 
dodávateľa preukázať danú skutočnosť najneskôr do 5 pracovných dní od požiadania, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

ČLÁNOK 8. ZÁNIK DOHODY 

8.1 Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu vo výške  19 900 000,- EUR bez 
DPH zákazky, rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane skôr. O vyčerpaní maximálneho 
finančného limitu bude Objednávateľ Dodávateľa písomne informovať. 

8.2 Zmluvný vzťah založený touto Dohodou možno skončiť pred dobou stanovenou v bode 
8.1. tohto článku nasledovne: 

8.2.1 písomnou  dohodou  Zmluvných  strán,  a to  dňom  uvedeným  v takejto  
dohode;  v dohode o ukončení Dohody sa súčasne upravia aj nároky Zmluvných 
strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s Dohodou, 

8.2.2 písomným odstúpením od Dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán podľa bodu 
8.3 tohto článku na strane Objednávateľa a podľa bodu 8.4 tohto článku na strane 
Dodávateľa , 

8.2.3 výpoveďou Dohody podľa bodu 8.7 tohto článku. 

8.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody v prípade, ak: 

8.3.1 proti Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 

8.3.2 Dodávateľ vstúpil do likvidácie, 

8.3.3 Dodávateľ koná v rozpore s touto Dohodou a/alebo Zmluvou o dodaní tovaru 
a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a na písomnú výzvu 
Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote 
neodstráni, 

8.3.4 Dodávateľ nepredloží do (5) pracovných dní od vyžiadania Objednávateľa 
doklady podľa bodu 4.11 tejto Dohody alebo podľa článku 7 bodu 7.2 tejto 
Dohody. 

8.3.5 Dodávateľ porušil ustanovenia čl. 9. bod 9.12. a 9.13. tejto Zmluvy, 

8.4 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody v prípade, ak Objednávateľ poruší Dohodu 
podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Dohody zo strany Objednávateľa sa 
považuje najmä omeškanie s úhradou faktúry o viac ako (30) dní po splatnosti faktúry. 
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8.5 Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a 
je účinné doručením druhej Zmluvnej strane. 

8.6 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od Dohody, má právo požadovať od druhej strany náhradu 
škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. 

8.7 Túto Dohodu môže každá zo Zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s 
výpovednou lehotou (6) mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 

8.8 Ak Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, táto Dohoda a  Zmluvy o dodaní tovaru 
zanikajú týmto dňom.  

8.9 Právne úkony smerujúce k ukončeniu tejto Dohody môže na strane Objednávateľa vykonať 
len Objednávateľ uvedený pri identifikácií zmluvných strán tejto Dohody. 

 

ČLÁNOK 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s Dohodou a  Zmluvou o 
dodaní tovaru (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 

9.1.1 v písomnej podobe; 

9.1.2 doručené (a) osobne, (b) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, 
(c) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (d) elektronickou 
poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom Dohody. 

9.2 Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo 
inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne písomne oznámi 
Dodávateľovi v súlade s týmto článkom Dohody: 

Názov:  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej  
   republiky 

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriel Jaššo 

Telefón:  +421 2 59 266 107 

Fax:     

E-mail:  gabriel.jasso@land.gov.sk 

Internetová adresa (URL):  www.mprvsr.sk 

9.3 Oznámenie poskytované Dodávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej 
osobe alebo na inú adresu, ktorú Dodávateľ priebežne písomne oznámi Objednávateľovi v 
súlade s týmto článkom Dohody: 

Názov:   Stredoslovenská energetika, a.s. 

Kontaktná osoba:  Ing. Michal Cimrák, manažér pre B2B zákazníkov 

Telefón:   041/519 3671, 0918 932 118 

E-mail:   michal.cimrak@sse.sk 

Internetová adresa (URL): www.sse.sk 

Backoffice: 

Kontaktná osoba:  Alena Vaníková, manažér starostlivosti o zákazníkov 

Telefón:   041/519 6150, 0908 911 471 

E-mail:   alena.vanikova@sse.sk 

9.4 Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 

9.4.1 v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje 
osobne alebo kuriérom; alebo 

9.4.2 v čase jeho doručenia, ale najneskôr v (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, 
pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; 
alebo 

http://www.sse.sk/
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9.4.3 v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci kalendárny deň po jeho 
odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty. 

9.5 Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké začiatočné 
písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký význam aj s malým 
začiatočným písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva iné, výrazy v 
jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak. 

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa. 

9.7 Ak ktorékoľvek z ustanovení Dohody alebo Zmluvy o dodaní tovaru bude považované za 
nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej 
normy, pravidla alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v 
rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Dohody alebo Zmluvy o dodaní tovaru, avšak 
zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Dohody alebo Zmluvy o dodaní 
tovaru zostane nedotknutá. 

9.8 Dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

9.8.1 Príloha č. 1: Opis predmetu Zákazky, 

9.8.2 Príloha č. 2: Odplata, 

9.8.3 Príloha č. 3: vzor Zmluvy o dodaní tovaru, 

9.8.4 Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov, 

9.8.5 Príloha č. 5: Zoznam odberných miest za organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MPRV SR 

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený plniť predmet Dohody výlučne 
prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 – Zoznam subdodávateľov (ďalej 
len „Zoznam subdodávateľov“).  

9.10 Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa 
uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to nasledovným postupom:  

9.10.1 Dodávateľ písomne požiada Objednávateľa o zmenu v osobe subdodávateľa, 
pričom:  

9.10.1.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,  

9.10.1.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k tejto 

Dohode,  ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná 

Objednávateľovi,  

9.10.1.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa 

vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako (30) dní odo dňa doručenia tejto 

žiadosti Objednávateľovi,  

9.10.1.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v 

minimálne (2) vyhotoveniach podpísaných Dodávateľom.  

9.11 Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto Dohody zápisom do 
Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany Objednávateľa.  

9.12 Dodávateľ, ako aj jeho subdodávatelia podľa ZVO majú povinnosť byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov po celú dobu trvania tejto Dohody a  Zmluvy 
o dodaní tovaru. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
povinností na strane Dodávateľa. 

9.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky 
vyplývajúce z tejto Dohody a  Zmlúv o dodaní tovaru  na tretiu osobu, resp. len s písomným 
súhlasom Objednávateľa. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený 
postupovať podľa čl. 8. bod 8.3.6. tejto Dohody. 
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9.14 Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená v súlade s právnymi predpismi len 
písomnými očíslovanými dodatkami odsúhlasenými obidvoma Zmluvnými stranami. 

9.15 V ostatných právach a povinnostiach touto Dohodou neupravených platia príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky. 

9.16 Obe Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto Dohody budú 
riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú, bude vec riešiť 
vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

9.17 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Dohode je slobodná, vážna, bez omylu  
v osobe alebo predmete zmluvy a že túto Dohodu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto Dohody. 

9.18 Dohoda je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 
považovaný za originál z ktorých Objednávateľ obdrží štyri originály a dva originály Dodávateľ. 

9.19 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Zverejnenie zabezpečí Objednávateľ. 

 

V Bratislave, dňa        V Bratislave, dňa  

  

Za  Objednávateľa         Za  Dodávateľa 

 

 

 

–––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––––– 
Ing. Jaroslav Regec        Mgr. Szilárd Mangult  

generálny tajomník služobného úradu    riaditeľ divízie Obchod a služby 
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Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 
 

1. Názov predmetu zákazky 
Elektrická energia 

2. Opis predmetu zákazky 

2.1. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet: 

09310000-5 Elektrická energia 

Doplňujúce predmety: 

65300000-6 Rozvod elektriny a súvisiace služby 

 

2.2. Stručný opis predmetu zákazky 
Dodávka elektrickej energie vrátane súvisiacich služieb. 

 

2.3. Podrobný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej 
prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre objekty (odberné miesta) podľa prílohy č. 
2 týchto súťažných podkladov, pre verejného obstarávateľa a verejných obstarávateľov podľa bodu 14. 
týchto súťažných podkladov .  
 

Výška predpokladaného objemu odberu elektrickej energie za 12 mesiacov je uvedená v prílohe č. 1 
k týmto súťažným podkladom a vychádza z priemernej spotreby elektrickej energie verejným 
obstarávateľom a verejnými obstarávateľmi podľa bodu 14. týchto súťažných podkladov za rok 2018. 
 

V rámci plnenia predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje, aby najmenej 1/3 objemu dodávky 
tvorila „zelená energia“, ktorou sa rozumie energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a ktorej 
pôvod je preukázateľný podľa § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie 
a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
 
 

3. Verejný obstarávateľ ďalej požaduje: 

 fixnú cenu elektrickej energie podľa opisu predmetu zákazky, bez spotrebnej dane, bez DPH a bez 
ďalších poplatkov stanovených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO"), 
zahŕňajúcu  poplatok za „zelenú energiu“ vyjadrenú v EUR/MWh,  

 nepretržitú dodávku elektrickej energie v čase od 00:00:00 hodiny do 24:00:00 hodiny, 

 prekročenia/nedočerpania plánovaného množstva bez navýšenia ceny, 

 ročné vyhodnocovanie odobratého množstva, 

 zabezpečenie súčinnosti s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení odberných miest, 

 individuálnu klientsku starostlivosť/obsluhu pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa, 

 zabezpečenie služby elektronického portálu zriadeného pre jednotlivé odberné miesta verejného 
obstarávateľa, prostredníctvom ktorej môže používateľ využívať informácie o svojich odberných 
miestach, histórii spotreby a využívať ďalšie elektronické služby. Prístupové práva na prístup do 
elektronického portálu a kontaktná osoba budú určené na základe individuálnej komunikácie, 

 

4. Rozsah predmetu zákazky 
 

Plnenie sa bude realizovať v rozsahu a forme podľa zmluvy o dodaní tovaru, ktorá s bude uzatvárať 
na základe rámcovej dohody s konkrétnym verejným obstarávateľom. 
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Príloha č. 2 – ODPLATA 

 
 
 

 

Položka 
Merná 

jednotka 
Jednotková cena 
v EUR bez DPH 

Sadzba DPH 
Jednotková cena v 

EUR s DPH 

Cena za dodávku elektrickej energie 
podľa opisu predmetu zákazky bez 
spotrebnej dane, a bez ďalších 
poplatkov stanovených ÚRSO, 
zahŕňajúca poplatok za „zelenú 
energiu“ 

MWh  77,95 20 % 93,54 
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Príloha č. 3  -  VZOR ZMLUVY O DODANÍ TOVARU č. ....... 

Táto Zmluva o dodaní tovaru (ďalej len „Zmluva“) je uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný 
zákonník“) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) medzi: 

 

číslo zmluvy objednávateľa: 

číslo zmluvy dodávateľa: 

 

(1) Objednávateľ 

 názov: [•] 

 sídlo: [•] 

 IČO: [•]    

 DIČ: 

 zastúpený: [•]  

 bankové spojenie: [•] 

 číslo účtu v tvare IBAN: [•]   

  (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

(2) [•]Dodávateľ  

názov: 

sídlo: [•] 

IČO:  

DIČ: [•] 

IČ DPH: [•] 

zastúpený: [•] 

bankové spojenie: [•] 

číslo účtu v tvare IBAN:: [•] 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu                 , vložka..      .......,oddiel.......: [•] 

 (ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako 
„Zmluvná strana“) 

 

 

 

PREAMBULA 

  
1. Táto Zmluva sa uzatvára  na základe uzavretej Rámcovej dohody o dodaní tovaru medzi 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Objednávateľom 

(Centrálna obstarávacia organizácia zabezpečujúca verejne obstarávanie pre svoje podriadené 
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organizácie na predmet zákazky „Elektrická energia“) a Dodávateľom zo dňa DDMMRRRR číslo zmluvy 

Objednávateľa ....................  (ďalej len „Dohoda“), s ktorou sa Objednávateľ oboznámil. 

 

2. Na základe základe výzvy na uzavretie zmluvy o dodaní tovaru v súlade s uzatvorenou Dohodou sa 
Objednávateľ rozhodol s úspešným Dodávateľom uzatvoriť túto Zmluvu o dodaní tovaru č.......(ďalej 
len „Zmluva“). 
 
3. Okamihom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy sa primerane vzťahujú práva a povinnosti na 
objednávateľa podľa Dohody, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak. 
 
4. Objednávateľ preberá práva a záväzky z Dohody, s výnimkou ustanovení, ktoré si osobitne dohodne 
s Dodávateľom v tejto Zmluve.  

 

ČLÁNOK 1.   PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s dodávkou 
elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou 
sústavou a distribučných služieb podľa čl. 2 bod 2.2 tejto Zmluvy pre objekty (odberné miesta 
uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy) Objednávateľa  (ďalej len „Dodávky tovaru“) . 

1.2 Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto Zmluve a Dohode poskytovať pre 
Objednávateľa Dodávky tovaru a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté 
Dodávky tovaru uhradiť odplatu dohodnutú podľa článku 3 tejto Zmluvy. 

1.3 Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Zmluve význam, tak ako sú tieto 
definované v Dohode. 

 

ČLÁNOK 2.   PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 Všetky Dodávky tovaru je Dodávateľ povinný realizovať riadne a včas a v súlade s 
ustanoveniami tejto Zmluvy a Dohody. 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberné miesta Objednávateľa prístup do príslušnej 
distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s 
distribúciou a prenosom elektriny a používaním sústavy (ďalej len "distribučné služby") 
príslušného (ďalej len "PDS") v súlade s pravidlami trhu, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy PDS. 

2.3 Objednávateľ menuje osobu zodpovednú za kontrolu realizácie a preberanie plnení, a to:  

Kontaktná osoba:  ......................... 

Telefón:     ......................... 

Fax:      ......................... 

E-mail:      ......................... 

2.4 Na vyžiadanie Objednávateľa sa Dodávateľ zaväzuje do piatich pracovných dní poskytnúť 
Objednávateľovi všetky informácie a podklady za účelom kontroly realizácie plnenia tejto 
Zmluvy. S informáciami a podkladmi označenými Objednávateľom ako obchodné tajomstvo, 
bude Dodávateľ zaobchádzať ako s dôvernými informáciami. 

2.5 Dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené 
alebo obmedzené zo strany Dodávateľa len z dôvodov uvedených v zákone č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZoE“).  

2.6 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí PDS po splnení ustanovených 
technických podmienok merania elektriny príslušného PDS. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie 
určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle ZoE. Úpravy na umiestnenie 
určeného meradla zabezpečuje Objednávateľ na vlastné náklady. 

2.7 Odber elektriny sa meria určeným meradlom v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a 
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2.8 Meranie elektriny a odpočty určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania 
výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny a 
distribučných služieb vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s 
Prevádzkovým poriadkom a za prítomnosti oprávnenej osoby Objednávateľa. Dodávateľ 
fakturuje Dodávky tovaru na základe týchto údajov. V prípade poruchy určeného meradla alebo 
fakturácie s nesprávnou konštantou má Dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty podľa 
údajov, ktoré Dodávateľ dostane od PDS. 

2.9 Objednávateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo 
odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane 
porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Objednávateľ zistí, je povinný 
bezodkladne ohlásiť Dodávateľovi. 

2.10 V prípade požiadavky Objednávateľa sa Dodávateľ zaväzuje postúpiť žiadosť o úradné 
preskúšanie meracieho systému alebo jeho časti na PDS do (10) pracovných dní od obdržania 
písomnej žiadosti Objednávateľa; počas preskúšavania bude meranie zabezpečené náhradným 
meradlom alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle platných predpisov PDS. 

2.11 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístup PDS k odbernému elektrickému zariadeniu a 
určenému meradlu v súlade s Prevádzkovým poriadkom Dodávateľa a ZoE na účel vykonania 
kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla a na účel zistenia odobratého množstva 
elektriny na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi aspoň (7) dní vopred. 

2.12 Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä: 

2.12.1 výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia, 

2.12.2 výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla, 

2.12.3 výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle, 

2.12.4 výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok. 

2.13 Dodávateľ je povinný riadne plniť predmet tejto Zmluvy, dodržiavať túto Zmluvu a štandardy 
kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny stanovené osobitnými 
predpismi a tieto náležite vyhodnocovať. 

2.14 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, sú pre Zmluvné strany záväzné práva a povinnosti podľa 
Dohody. 

 

ČLÁNOK 3.  ODPLATA 

3.1 Za riadne a včas poskytnuté Dodávky tovaru v súlade s touto Zmluvou zaplatí Objednávateľ 
Dodávateľovi Odplatu definovanú v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 

3.2 Ceny uvedené  v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy sú cenami bez DPH a bez spotrebnej dane, ktoré budú 
účtované v zmysle platných právnych predpisov a sú konečné.  

3.3 Súčasťou faktúry za Dodávky tovaru bude aj fakturácia za distribučné služby v cenách 
príslušného PDS, schválených pre obdobie Dodávky tovaru Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Ak počas platnosti Zmluvy dôjde ku zmene cenového rozhodnutia 
ÚRSO, je Objednávateľ povinný uhradiť ceny za distribučné služby vo výške stanovenej aktuálne 
účinným cenovým rozhodnutím ÚRSO. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s Dohodou, podkladom pre Odplatu podľa tejto Zmluvy 
je predpokladaný objem odberu elektriny v jednotlivých odberných miestach, ktorý  oznámil 
vo výzve na uzavretie tejto zmluvy Objednávateľ Dodávateľovi, podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. 
Predpokladaný objem odberu elektriny v jednotlivých odberných miestach je uvedený v Prílohe 
č. 2 tejto Zmluvy. Podkladom pre fakturáciu bude skutočne odobratý objem elektriny v 
jednotlivých odberných miestach. 

 

ČLÁNOK 4.   TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ............. 
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4.2 Ak nie je uvedené inak, na ukončenie tejto Zmluvy sa primerane použijú ustanovenia článku 4 
a článku 8 Dohody. 

 

ČLÁNOK 5.   REKLAMÁCIE 

5.1 Ak sa stane chyba pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie rozdielu. 
Ak Objednávateľ zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle Dodávateľovi 
reklamáciu s uvedením reklamovaných skutočností s priložením podkladov potrebných na 
prešetrenie reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie Dodávateľ vystaví opravnú 
faktúru. Ak chybu zistí Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru. Doručením 
opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti. 

5.2 Objednávateľ má právo reklamovať aj iné chyby, ku ktorým došlo pri plnení tejto Zmluvy. 
5.3 Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi Objednávateľovi v 

lehote 15 dní od doručenia reklamácie, pokiaľ z príslušných právnych predpisov nevyplýva iná 
lehota. 

5.4 Kontaktné údaje Dodávateľa, kde si Objednávateľ si môže uplatniť reklamáciu: 

Kontaktná osoba:  ......................... 

Telefón:    ......................... 

Fax:    ......................... 

E-mail:    ......................... 

Internetová adresa (URL): ......................... 

 

ČLÁNOK 6.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

 Príloha č. 1 – fotokópia Rámcová dohoda o dodaní tovaru,  

 Príloha č. 2 – Zoznam odberných miest za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR, 

 Príloha č. 3 - Výzva na uzavretie zmluvy,  

 Príloha č. 4 – Odplata. 

6.2 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa 
platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či 
neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a 
účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné či 
neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo 
najviac približovať. 

6.3 Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 
považovaný za originál. Jedno vyhotovenie Zmluvy dostane Dodávateľ a dve vyhotovenia 
dostane Objednávateľ. 

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu  v 
osobe alebo predmete zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy. 

6.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie zabezpečí Objednávateľ. 

 

V Bratislave, dňa [•]      V [•], dňa[•] 

V mene Objednávateľa      V mene Dodávateľa 

[•]          [•] 
 


