
Zmluva o zdruZenej dodávke elektriny 468647
pre odberatel'ov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Zápis v registri: Okresny súd Bratislava l, oddiel Sa, vloZka ó.2749lB

Dodávatel
Obchodné meno: Slovensky plynárensk! priemysel, a.s.

lÖo: 35815256 D!Ö: 2o2o2598o2
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Telefón ny kontakt: +421917 1 09803

Sídlo: Mlynské nivy 44la, Bratislava

lö optt: sK2o2o2598o2
öislo űétu: 262O2256o5t 1 1Oo

E-mail: maria.tomikova@spp.sk

lC DPH:
Öíslo úétu: 0026538183/75oo
E-mail: zsszabo@zsszabo.sk

ulica: skolská
Öislosúpisné/orientaöné: 11936

V zastúpení:

odberateí

Mária Tomíková, manaZér predaja

31 00876390 (Va§e Zákaznícke öíslo)

Obchodné meno: Základná §kola s VJM Gyulu Szabóa
lÖo: 36081019 DlÖ: 2021353114
Bankové spojenie: Öeskoslovenská obchodná banka, a.s.

Telefónny kontakt:
V zastúpení: Mgr.Arpád Nagy

Adresa sídla spoloönosti
Obec: Dunajská Streda
PSö: 92901

Adresa pre po§tovf styk (ak je iná ako trvalé bydlisko): Základná §kola s VJM Gyulu Szabóa 929 01

Dunajská Streda, Skolská 1/936

úvodné ustanovenia
Táto Zmluva je uzatvorená na základe Rámcovej dohody o zdruíenej dodávke elektrickej energie
uzatvorenej podl'a § 10, §,t1 a § 64zákona NR SR ó.2512006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorfch zákonov v znení neskor§ích predpisov a podl'a § 269 ods, 2 zákona ó. 51311991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskor§ích predpisov zo dőa 18.12.2015 medzi SPP ako dodávatel'om a
mestom Dunajská Streda (centrálnou obstarávacou organizáciou) ako odberatel'om (d'alej len ,,Rámcová
dohoda"), ako jej individuálna "Zmluva o zdruíenej dodávke elektrickej energie". Rámcová dohoda
upravuje základny rámec pre uskutoööovanie dodávok a odberov elektrickej energie.

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je závázok Dodávatel'a dodávat' Odberatel'ovi elektrinu a zabezpeöit' pre Odberatel'a
distribúciu elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchllku a ostatné distribuöné sluZby a závázok
odberatel'a uhradit' Dodávatel'ovi vöas a riadne cenu za dodávku elektriny a distribuöné sluZby v sÚlade
s Rámcovou dohodou, Zmluvou a platnfmi v§eobecnymi obchodnfmi podmienkami Dodávatel'a.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta §pecifikovanom v tejto Zmluve je

uzatvorenie Zmluvy o pripojeníodberného miesta do distribuönej sústavy.

Predpokladanf zaöiatok dodávky elektriny: 01.o1.2016

Spösob doruéovania faktúr a pIatby za dodávku elektriny

Spösob doruóovania faktúr, Po§tou

Obdobieopakovanejdodávkyelektriny: Mesaöne

Spösob úhrady platieb: Bankovf prevod



Zmluva o zdruíenej dodávke elektriny 468647
pre odberatel'ov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Ostatné ustanovenia Zm!uvy
a) Neoddelitel'nou súöast'ou Zmluvy sú Vöeobecné obchodné podmienky zdruZenej dodávky elektriny pre

odberatel'ov elektriny kategórie Podnikatelia - Maloodber pripojené k tejto zmluve (d'alej len ,,VOP")
Dojednania tejto Zmluvy majú prednost' pred dojednaniami vo VOP. Odberatel' svojím podpisom
poivrdzuje, 2e sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy vrátane VOP a zavázuje sa ich dodrZiavat'ak nie
je d'alej ustanovené inak. Zmluvné strany sa taktieZ dohodli, Ze v prípade vzniku pochybnosti alebo
iozporov medzi VOP Dodávatel'a a Rámcovej dohody a/alebo tejto Zmluvy sú rozhodujúce ustanovenia
Rámcovej dohody resp. tejto Zmluvy tzn,, Ze ustanovenia Rámcovej dohody a tejto Zmluvy, majú
prednost' pred ustanoveniami VOP Dodávatel'a,

b) Dodávatel;je oprávneny vydat' nové VOP priöom úöinnost'ou novych VOP zaniká platnost' pÖvodniich

Vop. Dodávatel' upovedomí Odberatel'a o novlch VOP najneskör 30 dní vopred, a to zaslaním
oznámenia na jeho po§tovú alebo emailovú adresu, alebo inlm vhodnyim spösobom. lnformácie o

op möZe odberatel'získat' aj na ktoromkol'vek zákaznickom centre Dodávatel'a, alebo Zákazníckq
linke Dodávatel'a 0850 '111 565.

c) Zmluva sa uzatvára na dobu uröitú v trvaní 24 mesiacov t.j. od 1 .1 .2016 do 31 .12,2017 .

d) Cena za dodávku silovej elektriny je stanovená dohodou zmluvnych strán v zmysle zákona NR SR Ö.

18/1996 Z.z. o cenách v z,n.p. a v súlade s ponukou Dodávatel'a.
Koneöná cena s fixnou a variabilnou zloZkou (Dodanie predpokladaného mnoZstva silovej elektrickej
energie, vrátane ceny za odchflku, resp. d'al§ích nákladov za dodanie silovej elektrickej energie,
vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose elektriny, ostatnych regulovanfch poloZiek a vrátane
poplatkov za istiöe - bez ceny za spotrebnú daö a distribuöné sluZby): 34,39 € za 1 MWh bez
DPH.

e) Dodávatet vystaví samostatnú faktúru na kaZdé jednotlivé odberné miesto odberatefa.
f) odberatel' sa zavázuje, 2e poöas trvania Zmluvy poskytne Dodávatel'ovi v§etku nevyhnutnÚ súÖinnost'

na to, aby sa Dodávatel' stal odo dóa zaóalia dodávky elektriny uröeného touto Zmluvou
Dodávatel'om elektriny na odbernom mieste podl'a tejto Zmluvy, azdrZi sa akéhokol'vek Úkonu, ktor!
by mohol tomu zabránit', najmá nezabráni priebehu a ukonöeniu procesu zmeny Dodávatel'a.
odberatel' sa zároveó zavázuje, Ze nezmení Dodávatel'a elektriny pred riadnym ukonÖením tejto

Zmluvy. Ak odberatel' poru§í povinnosti uvedené v prvej vete alebo poru§í povinnost' uvedenú v
druhej vete tohto ustanovenia, má Dodávatel'voöi Odberatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty

vo v!§ke 200 eur zakaídéjedno odberné miesto; právo na náhradu ökody, ktorá prevy§uje pokutu,

nie je tfmto dotknuté.Zmluvné strany sa dohodli, 2e táto Zmluva nahrádza doteraj§ie dohody, ako aj

prípadné jestvujúce zmluvy medzi Dodávatel'om a Odberatel'om o podmienkach dodávok elektriny do
odbernfch miest §pecifikovanlch v tejto Zmluve, Ak je Odberatel' v ome§kaní s úhradou faktúry je

Dodávatel' oprávnenf úötovat' Odberatel'ovi úrok z ome§kania 0,035% z dlánej sumy za kaZdy deit
ome§kania.

g) Ak Dodávatel' preru§í v rozpore so zákonom o energetike dodávku elektrickej energie, je Odberatel'
oprávnenli úötovat' Dodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo v!§ke 100 Eur za kaZdú aj zaÖatÚ hodinu
preru§enia, a to na kaZdom odbernom mieste. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok
odberatel'a na náhradu ökody vo vf§ke preukázanej §kody. Dodávatel' sa zavázuje neúÖtovat'

odberatel'ovi Ziadnu sankönú pokutu ani náhradu §kody za neodobraté alebo prekroÖené mnoZstvo
elektriny voöi uvedenému predpokladanému mnoZstvu elektriny podl'a podmienok Rámcovej dohody
a/alebo tejto Zmluvy.

h) Táto Zmluvazaniká pred uplynutím dojednanej doby na ktorú bola uzavretá aj:

ha) na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvnych strán,
hb) zánikom Rámcovej dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
hc) odstúpením Odberatel'a písomnfm oznámením o odstúpení od Zmluvy doruöenlim Dodávatel'ovi
ak

'l. Dodávatel' podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
2. bol podanf návrh na vyhlásenia konkurzu voöi Dodávatel'ovi tret'ou osobou, priÖom je

Dodávatel' platobne neschopnyi, a|ebo je v situácii, ktorá odövodóuje zaéalie konkurzného
konania
3. bol na majetok Dodávatel'a vyhlásen! konkuz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutf pre nedostatok majetku, alebo
4. Dodávatel'vstúpil do likvidácie alebo sa naó zriadi nútená správa
5. Dodávatel'preru§í v rozpore so zákonom o energetike dodávku elektrickej energie
6. Dodávatel'nedodá elektrinu za cenu dohodnutú v tejto Zmluve,



i)

hd) odstúpením Dodávatel'a, písomnym oznámením o odstúpení od Zmluvy doruÖenfm
Odberatel'ovi ak Odberatel' vstúpil do likvidácie,

Túto zmluvu je moZné menit' a dopÍfrat' písomnfmi dodatkami po súhlase oboch zmluvnych strán.
V§etky dodatky budú oznaöené poradovfmi öíslami a podpísané oprávnenlimi osobami konat' vo
veciach tejto Zmluvy. Dodatok k Zmluve, ktorá je vfsledkom postupu verejného obstarávania, ktory

by zvy§oval cenu plnenia alebo jeho öasti, je moZné uzatvorit' len za podmienky podl'a zákona
o verejnom obstarávaní.
Táto Zmluva nadobúda platnost' döom jej podpisu oboma zmluvnfmi stranami a úöinnost' dóa
1.1.2016, nie v§ak skör ako dóom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Odberatel'a.
Zmluvné strany vyhlasujú, Ze táío Zmluva bola spísaná podl'a ich skutoönej, váZnej a slobodnej völe,
Ze si Zmluvu preöítali, jej obsahu porozumeli,2e ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich zrozumitel'né
a uröité a na znak súhlasu s óou oprávnení zástupcovia zmluvnfch strán pripájajú vlastnoruöné
podpisy,

l) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorych jeden obdrZí Dodávatel' a jeden

Odberatel'.

j)

k)

Dodávate!'
,4:

v /z,LaUnLl-r-v, oáa
Odberate!'

/íj / ,'

v ,ú4ru Jy'tl l L Dfra //,/í./i,/Í
základnó ikolö Gyulu salbó.

s vyuöovacím jazykom madarskfin
Szabó 6yula Alaplskola
§kolská ulíca ö,936/1 (!

t'ltlnajs,ká §treda . 0unaszerdahely

l/, /í, ,! c|l"í'

li.i;l ; i";ii;/:.l'll;Ll$ll.Y PHfi tJiY§§L, a,s.

]iyrrsitó nlvy 44/a
' ,. J1 üíiATl§LA\JA 26

,,, ,;n Á -

Mária Tomíková,manaZér predaia
(oznaóenie dodávatefa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávatel'a)

§pecifikácia odberného miesta Odberateta

Mgr.Arpád Nagy

24zzs1 034232000W
§kotská 936/1, 929 01 Dunajská Streda
Dunajská Streda Ulica: §kolská
936/1 PSÖ:929 01

/50874,00 NT: 6000,00
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ElC odberného miesta:
Adresa odberného miesta:
Obec:
Öíslo orientaöné/súpisné:
Zmluvn! produkt dodávky elektriny: Jednotarif 2015lO9

Predpokladaná roöná spotreba v kWh: 1TIVT:


