
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU 
MALOODBER č. 1120626
( ďalej len „ Zm luva")
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci 
na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -  podlimitnú zákazku zadávanú výzvou na 
predkladanie ponúk. Zmluva podlieha ustanoveniam Rámcovej dohody o dodávke elektrickej energie č. PLZ 215 a je 
uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi 
zmluvnými stranami:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:

Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. 
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Mgr. Dávid Vlnka -  člen predstavenstva
46 113 177
2023235225
SK2023235225

Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK79 1111 0000 0011 5284 8056
Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 5389/B

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2011E 0444 na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu 
„dodávka elektriny“. 
ďalej ako „Dodávateľ"

a
Názov: Mesto F iľakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Zastúpená: Mgr. Attila Agócs, PhD.
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Bank. Spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.
Č. účtu (IBAN): SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
E-mail: mesto@filakovo.sk
Telefón: 0474381001
Zapísaný:
ďalej ako „ Odberateľ

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny (ďalej 
len „združené služby"), t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, a 
zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy - 
prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „distribučné služby") do odberného 
miesta (ďalej len „OM") Odberateľa.

2. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je 
odberné miesto dodávateľa pripojené do odberného miesta odberateľa t.j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, 
v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody.

3. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí subdodávateľská spoločnosť pre Dodávateľa v 
rozsahu a za podmienok uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

4. Odberateľ sa zaväzuje opakovane odoberať elektrinu a platiť Dodávateľovi cenu v zmysle tejto zmluvy. Odberateľ sa 
zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za dodávku silovej elektriny, za distribúciu a prenos elektriny, ako aj za ostatné regulované 
položky a poplatky podľa cenníka služieb príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS").

5. Dodávka elektrickej energie je garantovaná.
6. Dodávka elektrickej energie sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe „Zmluvy o pripojení", ktorú 

Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.

Článok II.
Doba platnosti zmluvy

Základné údaje: j
1. Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky: U. J:. 2016, 00:00
2. Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 31.12.2017, 24:00

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 2016 o 00,00 hod. a uzatvára
sa na dobu určitú do 31.12.2017 do 24,00 hod.. Platnosť sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ zmluva nie je 
vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou tri mesiace pred ukončením platnosti zmluvy.

mailto:mesto@filakovo.sk


Článok III.
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta

Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok IV.
Cena a spôsob platby

1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odobrať a zaplatiť Dodávateľovi za jej odobratie cenu určenú platným cenníkom pre odberateľa 
na príslušný rok, ktorá je prílohou č. 3 tejto zmluvy. Ďalej je povinný zaplatiť Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, 
prenos, systémové služby, náklady systému a ostatné poplatky vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky príslušného PDS, schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. V 
prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov alebo nových daní príslušnými orgánmi SR, ktoré sa 
týkajú plnenia podľa tejto zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od odberateľov ich zaplatenie a odberateľ sa zaväzuje tieto 
poplatky zaplatiť. Dlžné sumy budú hradené preddavkovo s ročným vyúčtovaním.

2. Číslo účtu odberateľa (IBAN): SK95 5200 0000 0000 0817 4961
3. Doba splatnosti preddavkov je mesačne vždy v 15. deň príslušného mesiaca. Výška preddavkov za dodanie elektriny sa určuje vo 

výške 100 % predpokladanej mesačnej spotreby odberateľa.
4. Vyúčtovacia faktúra je vystavená do 15-tich dní po skončení fakturačného obdobia so splatnosťou 30 dní.
5. Spôsob zasielania preddavkov a faktúr je iba jeden, nie je možné zvoliť obidva spôsoby. Označte krížikom (x) spôsob, ktorý 

Vám viac vyhovuje.

X Poštou:
E -  mailom:

Článok V.
Možnosti prerušenia alebo obmedzenia dodávky

1. Dodávky uvedené v tejto zmluve sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené alebo obmedzené zo strany Dodávateľa 
len z nasledujúcich dôvodov:

a) - stav núdze vyhlásený v súlade so zákonom Slovenskej republiky č.251/2012 Z. z. o energetike platnom znení
b) - vyššia moc. Pre účely tejto Zmluvy "vyššia moc" znamená výnimočnú a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontroly zmluvnej

strany odvolávajúcej sa na vyššiu moc, ktorá nemohla byť predvídaná pri uzatváraní Zmluvy a ktorá znemožňuje plnenie 
povinností podľa tejto Zmluvy zmluvnou stranou

c) - v prípade, že Odberateľ nezaplatí ktorúkoľvek platbu, ktorá je splatná podľa tejto Zmluvy v lehote splatnosti a platba nie
je uskutočnená ani do piatich pracovných dní odo dňa odoslania písomnej upomienky Dodávateľom , až do času, kedy 
Dodávateľ obdrží túto platbu v plnej výške.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva môže byť zrušená pred jej platnosťou písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí takisto obsahovať spôsob 
vzájomného vyrovnania.

2. Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov očíslovaných 
vzostupnou číselnou radou.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z nich každá zmluvná strana dostane jeden. Táto Zmluva nadobudne platnosť 
a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha 1: Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku elektrickej energie koncovému odberateľovi. 
Príloha 2: Špecifikácia všetkých odberných miest podľa článku III. tejto zmluvy.
Príloha 3: Cena produktov odberných miest k Zmluve o združenej dodávke elektriny.

Člen predstavenstva Energie2, a.s.



H  energie2
Príloha č. 2 zoznam a špecifikácia OM k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120626

EIC kód OM Adresa OM PSČ Mesto OM Hodnota
ističa

Distribučná
sadzba

Odhad ročnej spotreby 
(MWh) Produkt

24ZSS5301715000P Biskupická 4/MOP - 06 986 01 Fiľakovo 3x25 A C1 3,10 K L A S IK

24ZSS5304270000P Biskupická 4/MOP - 06 986 01 Fiľakovo 3x80 A C2 31,60 K L A S IK

£n«*rg>*2, ».*.
Launvlslui 3a, 811 08 Bialislava 
e-mail: inf<x®enero*e2.sk

ICO: 46 113 177 
OIC. 202323522S 
lCUHH;5>K20232:3i/2i

http://www.energie2.sk


_  energie2
Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s  prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120626 

Cenník na rok 2016 : 01.01.2016 - 31.12.2016
Názov produktu 1T VT NT

EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh

Klasik 0,03483 “ -

Duo “ 0,03906 0,03092

Max - 0,04069 0,03288

Max Plus - -

Panor 0,0306 “

Uvedené ceny nezahŕňajú:

• DPH, distribučné poplatky

• spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 EUR/k\A/h,

• poplatok do Národného jadrového fondu vo výške 0,00315 EUR/kWh.

Energie2, a.c.
La ia ie ls  ká >ar $11 09 Siali* lava
e-mail: inf o®enero ie2. s k

lCO:46 113 177 
DIČ. 20232 352 2S 
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H  energie2
Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120626 

Cenník na rok 2017 : 01.01.2017 - 31.12.2017
Názov produktu 1T VT NT

EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh

Klasik 0,033 - -

Duo - 0,03392 0,0293

Max - 0,03855 0,03115

Max Plus - - -

Panor 0,02899 “ -

Uvedené ceny nezahŕňajú:

• DPH, distribučné poplatky

• spotrebnú daň, ktorej výška je 0,00132 EUR/kWh,

• poplatok do Národného jadrového fondu vo výške 0,00315 EUR/kWh.

Energie2, a *.
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