
Z
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODAVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU

MALOODBER Č. 1112222
(ďalej len,, Zmluva“)

Táto zmluva sa uzatvára akc výsledok verejněho obstarávanía v zmysle zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávani a o zmene a doplnení níektorých zákonov v zneni neskoršlch predpísov. Odberateď na obstaranie

predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávan‘a — nadlimitnú zákazku zadávanú výzvou na predkladanie
ponúk. Zmluva podlieha ustanoveniam Rámcovej dohody č. RD — 02/2020/EL o združenej dodávke elektrickej energie
a je uzavretá v zmysle ~ 269 ods.2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršich predpžsov medzi

zmluvnýmí stranami:

Názov: Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
Sídlo: Lazaretská 3a 811 08 Bratislava
Zastúpený: nízačnej zložky
Kontakt:
IČO; ; 2023235225 lČ DPH: SK2023235225
E-mail;
Bank. spojenie:
Císlo účtu (IBA ~53
Zapísaný: Bratislava I, oddiel Sa, vl. Č. 5389/B

Povolenie Urad Č. 201 E 0444 na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu
„dodávka elektr
~ďaiej akc „Dodá vateP‘)

a

Názov: Obec Belaclice
Sídlo: Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Korešp. adresa: Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Zastúpený:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E—mail:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej akc „Odberate

(Dodávatef a Odberate n~,jednot/ivo ďalej taktiež ako „Zmluvná strana “J

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávatefa opakovane poskytnúť Odberaterovi združer‘é služby dodávky elektriny (ďalej
en ‚združeně služby“), t. J. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny S prevzatím zodpovednosti za odchýlku, a
zabezpečenie distiibúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústa«y -

prenos elektriny, distribúcju elektriny a poskytovanie systémových služieb do odbemého miesta (ďalej len ‚OM“)
Odberatela.

2. Dodávka eíektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy, ku ktorej je
odberné miesto Dodávatera připojeně do odbemého rntesta OdberateFa t~. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto,
v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastnickych práv k dodanej elektrine a nebezpečenstvo Škody

3. Pokiaľ v tejto Zmluve nic je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí subdodávatelská spoločnosť pro Dodávatefa v
rozsahu a za podmienok uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku prislušněho prevádzkovatera distribučnej sústavy.

4. Odberatel sa zaväzuje opakovane odoberať elektrinu a platiť Dodávaterovi cenu v zmysle tejto Zmlu‘y. Odberater sa
zavázuje zaplatiť Dodávaterovi za dodávku silovej elektřiny, za distribúciu a prenos elektriny, ako aj za ostatné regulované
položky a poplatky podra cennika služíeb prísluŠného prevádzkovatefa distribučnej sústaw (ďalej len PDS“)

5. Dodávka elektrickej energie je garantovaná.

6. Dodávka elektrickej energie sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe ‚Zmluvy O pripojeni“ ktorů
Odberatet uzatvoril $ PDS v súlade $ Prevádzkovým poriadkom prisluŠného PDS.
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Článok II.
Doba platnosti Zmluvy

Zmluva nadobůda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť a začiatok dodávky jednotlivých odberných
miest podra prilohy 6.2 a uzatvára sa na dobu určitú do 311.08.2022 do 24,00 hod.. Platnosť sa predlžuje na dobu neurčitú, pokiaľ
zmluva nieje vypovedaná jednou zo zmluvných strán $ výpovednou lehotou jeden mesiac pred ukončen‘m platnosti zmluvy

Článok Ill.
špeclflkácia odberných miest

Zoznam a špecifikácia odberných miest je uvedená v prilohe Č. 2 tejto Zmluvy.

článok IV.
Cena a spósob platby

1 Odberateľ sa zavázuje elektnnu odobrať a zaplatiť Dodávatefovi za jej odobratie cenu určenO V prilohe Č. 3, ktorá je súčasťou
tejto Zmluvy. Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, v pripade automatického prediženia Zmluvy podľa Č. II Zmluvy, bude
dodávka elektriny pri každom prediženi fakturovaná podra aktuálne platného cennika Dodávatera Odberateľ je ďalej povinný
zaplatiť ceny regulovaných poplatkov za distribuciu prenos systémové služby, náklady systému a ostatné poplatky vo výške
stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťovych odvetvi Slovenskej republiky príslušného PDS,
schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi. V pripade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových
poplatkov alebo nových dani prlslušnym orgánm SR, ktoré sa týkajú plnenia podra tejto Zmluvy, má DodávateT právo
požadovať od Odberatera ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky zaplatiť. Dlžné sumy budú hradeně v zmysle
dohody o platbách za opakovanú dodávku elektrtny 5 ročným resp. 5 mesačným vyuČtovanim Dohodu o platbách za
opakovanú dodávku elektriny zasiela Doclávateľ Odberateľovi bezodkladne Po učinnosti Zmluw. Platby uvedené v dohode
o platbách za opakovanú dodávku elektriny sa Odberateľ zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi riadne a včas.

2. Doba splatnosti plateb je mesačne vždy v 15. deň prislušného mesiaca. Výška platieb za dodanie elektriny sa určuje vo výške
100% predpokladanej mesaČnej spotreby Odberateľa.

3. Vyúčtovacia faktúra je vystavená do 15-tich dni po skončeni fakturačného obdobia so splatnosťou 30 dni. Pre odbemé miesta
s mesačným odpočtom je fakturačným obdobim za dodávku združených služieb jeden kalendárny mesiac. Podkladom pre
vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany Dodávateľa (vrátane DPH) pm Odberatera bude skutočný odber elektriny
Dátumom dodania bude posledný kalendámy deň mesiaca, v ktorom sa vyiwnal odpočet.

4. Spósob zasielania dohody o platbách za opakovanů dodávku elektriny a faktúr je elektronicky na emailovú adresu V pripade
ak požadujete súčasne aj zasielanie poštou označte križikom (x).

Poštou:
X E — mailom podatelna@obecbeladice sk

5. Ak Odberater odobene počas prislušného vyhodnocovacieho roka agregátne na všetkých svojich OM množstvo energie nižšie
ako 60% zmluvne dohodnutého Spoločného zmluvného množstva ( ďalej len „SZM )‘ DodávateF je oprávnený zostávajúce
neodobraté množstvo fakturovať Odberaterovi, pričom cena za neodobraté množstvo e ektnckej energie sa vypočita ako
násobok váženého p‘iemeru ceny za lkWh za jednotlivé zmluvne dohodnuté tarify a neodobratého množstva elektrickej
energie v kWh oproti dohodnutému SZM. V pripade, ak Odberateľ v Zmluve pre niektoré OM nerozdelil zmluvne dohodnuté
množstvo na jednotlivé tarify, má Dodávater právo použiť pre výpočet fakturácie za neodobraté množstvo najvyššiu zmluvne
dohodnutú cenu platnO pm daný vyhodnocovaci rok.

6. Ak Odberater odoberie počas prislušného vyhodnocovacieho roka agregátne na všetkych svo;ich OM množstvo energie
presahujúce 140% zmluvne dohodnuté Spoločné zmluvné množstvo (SZM), Dodávateíje oprávnený zvýšiť cenu za každú kwh
odobratú vo vyhodnocovacom obdobi nad rámec SZM, a to o 20% ceny za 1 kWh, pričom cena za 1 kWh sa vypoČita ako
vážený priemer ceny za jednotlivé zmluvne dohodnuté tarify. V pripade, ak Odberateľ v Zmluve pre niektoré OM nerozdelil
zmluvne dohodnuté množstvo na jednotlivé tarify, má Dodávateľ právo použit pre výpočet takturácie najvyššiu zmluvne
dohodnutú cenu platnú v čase, keď Odberater odoberal množstvo energie presahujúce SZM dohodnuté pre daný
vyhodnocovaci rok

článok V.
Záverečně ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosťou tejto Zmluvy zanikajů medzi nimi všetky doteraz uzatvorené zmluvy, ktorých
predmetom je dodávka elektriny do odbemých miest uvedených v tejto Zrnluve, ako aj akékoľvek sůvisiace dohody, ústne aj
plsomné, týkajúce sa rokovani O tejto Zmluve ktoré sa touto Zmluvou v celom rozsahu nahrádzajú
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~to Zmluva může byť zrušená pisomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá musi takisto obsahovať spósob vzájomněho
~yrovnania.

3. Zmluvné strany sú povinně vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve Va fomie pisomných dodatkov očíslovaných
vzostupnou číselnou radou.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z nich každá Zmluvná strana dostane jeden.

5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nic v tesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok
pre niektorú zo Zmluvných strán, ich prejav vůle je dostatočne určitý a zrozumiterný, Zmluvu si prečitali, jej zneniu a obsahu
porozumoli, obsahuje skutočný prejav ich vůle a preto na znak sůhlasu s nim ju v astnoručne podpisujů

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prilohy:
Priloha či. Všeobecně obchodně podmienky pre dodávku elektrickej energie koncavěrnu odberateľovi.
Priloha č.2. Zoznam a špecifikácia odborných miest k Zmluve
Priloha č 3 Cena produktov odborných miest k Zmluve.

*

Za Odberatera

dňa 20.07. 2020

Za Dodávatera:

V Bratislave, dňa‘:1

nergie2, as.
aretská 3a

8 Bratislava
461i3177 ~energIe2

232352250 .-;

o
Ph r Žáči
Obec Bela



Priloha č.2 . Zoznam a špecifikácia odberných miest k Zmluve Č. 1112222

Zmluvne dohodnuté ročné Začiatok

EIC kód OM Adresa OM PSČ Mesto OM Hodnota Distribučná Produkt množstvo v MWh dodávkyisica sa Z a IT VT/ST NT WT

24ZZS4000133000N Ces. HIavná7S 95175 Beladice 24 C2—X3 iT 0,094 1.9.2020
24ZZS4000129001Y Ces. Hlavná 152 95175 Beladice 16 C2—X3 iT 1,765 1.9.2020

24ZZS4000122000Y Ccs. Hlavná 129 95175 Beladice 86 C2—X3 VO 10,106 28,199 1.9.2020

24ZZS4078156000H Beladice 552 95175 Beladice 80 C2 — X3 iT 0,243 1.9.2020

24ZZS4000125000J Cir‘torínska 226 95175 Beladice 25 C2 X3 iT 0,194 1.9.2020

24ZZS40001240000 Ces. HIavná 11 95175 Beladice 40 C2 X3 iT 0,117 1.9.2020

24ZZS40001210002 Ces Hlavná 107 95175 Beladice 40 C2—X3 IT 0,383 1.9.2020

24ZZS40001280004 Pod gaštanmi 167 95175 Beladice C2—X3 2T 3,030 2,019 1.9.2020

24ZZS60607850000 Ces. Hlavná 18 95175 Beladice C2 — X3 I T 41,809 1.9.2020

24ZZ840800480001 Ccs, Hlavná 141 95175 Beladice 25 C2—X3 iT 0,000 1.9.2020

24ZZS40001 18000A Ces. Hlavná 148 95175 Beladice 50 C2 — X3 IT 0,026 1.9.2020

24ZZS70130660005 Ces. HIavnáSi 95175 Beladice 10 C2—X3 iT 0,584 1.9.2020

24ZZS6116708000X Beladice 543 95175 Beladice 10 C2 — X3 iT 2,304 1.9.2020

24ZZS4000017480J Ces. Hlavná 747/A 95175 Beladice 13 C2—X3 iT 0,631 1.9.2020

24ZZS4000017481H Ccs. Hlavná 747/B 95175 Beladice 13 C2—X3 IT 0,199 1.9.2020

24ZZS4000002739Z Ces. Hlavná 746/D 95175 Beladice 25 C2 — X3 iT 0,345 1.9.2020

24ZZS4000002740D Ces. Hlavná 746/C 95175 Beladice 25 C2 — X3 iT 0,257 1.9.2020

24ZZS40000310003 Beladice 365 95175 Beladice 25 C2 X3 iT 2,137 1.9.2020

24ZZS61074880007 Beladice 614 95175 Beladice 25 C2 — X3 IT 4,623 1.9.2020

24ZZS2000014072Y Ccs. Hlavná 144 95175 Beladice 13 C2 X3 IT 2,765 1.9.2020



EIC kód OM Adresa OM

24ZZS4500289000H Beladice 350

24ZZS4081511000B Dolná 252

24ZZS4081476000V Ces. Hlavná 61

24ZZS4000035000K Beladice 350

24ZZS4000123000T Beladice 17

24ZZS4000034000P Beladice 544

Mesto OM

Beladice

Beladice

Beladice

Beladice

Beladice

Beladice

Zmluvne dohodnuté ročné
množstvo V MWhHodnota Distribučně

ističa sadzba

C2—X3

C2—X3

C2 — X3

C2 — X3

C2 — X3

C2-X3

1.9.2020

1.9.2020

1.9.2020

1.9.2020

1.8.2020

1.8.2020

Za OdberateVa: Za Dodávatera:

di ch, dňa 20.07. 2020 V Bratislave, dňa.~ 2020
~ Energie2. as.

“J Laz á3a‚slava ~ energie2
46 113 177

~d}~‘~2 :~O23235225

:~
Obec Bel lnej moci



Priloha Č.3 - Cena produktov odberných miest k Zmluve Č. 1112222

IT VTIST NT WT
Názov produktu

EUR! MWh EUR! MWh EUR! MWh EUR I MWh

Jednotarif (IT) 49,00

Dvojtarlf (2T) 49,00 49,00

Dvojtarif — Vykurovanie
(2T-VYK)

Verejné osvetlenie (VO) 49,00 49,00 49,00

Cena platí na obdobie od podľa prilohy Č.2 do 3f..08.2022

Mesačná platba za odberné miesto je v sume 0,00 Eur.

Uvedené ceny nezahh~aju
DPH spotrebnú daň d slribučné poplatky poplatok za oduemé mieslo a poplalok do Národného jadrověho tondu

Za Odberatera: Za Dodávatera:

B&a ch, dňa 20.07.2020 V Bratislave, dňa 2020

* Í~ nergie2. as.A Lazaretská 3a “
08 Bratislava ~ energie‘

\\ 0:46113177

. . :2023235225
ik

Obec Beladi


