
Kúpna zmluva č. Z202029784_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: VITALITA n.o. LEHNICE
Sídlo: Lehnice 113, 93037 Lehnice, Slovenská republika
IČO: 36084328
DIČ: 202 176 4228
IČ DPH: nie sme platci
Bankové spojenie: IBAN: SK 42090 00000000 191931886
Telefón: 0918 823 227

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: A.En. Slovensko s.r.o.
Sídlo: Dúbravca 5, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 36399604
DIČ: 2020117561
IČ DPH: SK2020117561
Bankové spojenie: IBAN: SK5875000000000025563643, BIC: CEKOSKBX
Telefón: +421 43 430 8002

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektrickej energie 2021 a 2022
Kľúčové slová: elektrina, elektrická energia
CPV: 09310000-5 - Elektrická energia; 65310000-9 - Rozvod elektriny
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka elektrickej energie 2021 a 2022

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávka elektriny zahŕňajúca záväzok Dodávateľa dodávať Objednávateľovi elektrinu vymedzenú 
množstvom a časovým priebehom výkonu

Zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta Objednávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Objednávateľa 
zodpovednosť za odchýlku, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým 
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vysoká tarifa - 1 rok kWh 150000

Nízka tarifa - 1 rok kWh 110000

Celková predpokladaná ročná spotreba kWh 260000

Zmluvné obdobie kalendárny rok 2 roky

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Adresa odberného miesta Lehnice 113, 93037 Lehnice, Trnavský kraj

Počet odberných miest 1

Číslo odberného miesta EIC 24ZZS8504500000D

Číslo odberného miesta 564057
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Spôsob pripojenia odberného miesta k distribučnej 
sústave VN

Maximálna rezervovaná kapacita 200 kW

Rezervovaná kapacita 95 kW / ročná

Tarifa dvojpásmová

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

V cene za jednotku elektrickej energie sú zahrnuté všetky poplatky za súvisiace služby, napr. spotrebná daň, distribučné 
poplatky, straty na distribúcii, odvod do národného jadrového fondu, prevádzkovanie systému, systémové služby a pod.

V prípade odchýlky odberu od predpokladaného množstva nie je Dodávateľ oprávnený účtovať zvýšenú cenu za dodávku 
elektriny.

Dodávateľ sa zaväzuje prevziať zodpovednosť za odchýlku pre uvedené odberné miesto.

Dodávateľ nebude uplatňovať sankcie voči Objednávateľovi v prípade neodobratia ako aj prekročenia predpokladaného 
zmluvného množstva.

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie.

Fakturácia - bez zálohovej platby, mesačné vyúčtovanie za predchádzajúci mesiac

Nový dodávateľ na vlastné náklady zabezpečí kompletnú agendu v súvislosti so zmenou pôvodného dodávateľa 

Požaduje sa, aby dodávateľ do 7 dní od uzatvorenia zmluvy predložil:

a) povolenie ÚRSO na podnikanie v energetike – dodávka elektriny, ktoré oprávňuje dodávateľa podnikať v oblasti

b) čestné vyhlásenie, že bude mať uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s PDS o distribúcií a prístupe do distribučnej

c) čestné vyhlásenie, že bude mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom prenosovej sústavy

d) vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy, ktorý musí byť v súlade s opisným formulárom, platnými OPET a OUEP

Pri podstatnom porušení povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže oprávnená strana odstúpiť od Zmluvy 
bez zbytočného odkladu. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje aj porušenie povinností uvedených v Čl. 
XII. bod 12.2 a 12.3 OUEP.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude Odberateľ považovať aj:  a) odobratie 
licencie resp. oprávnení na dodávku a distribúciu elektrickej energie,  b) ak sa Dodávateľ dostane do návrhu na konkurz alebo 
vyrovnanie alebo je voči nemu vznesený právoplatný výkon exekučného rozhodnutia,  c) ak dodaný tovar nebude zodpovedať 
vlastnostiam dohodnutým v tejto Zmluve.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Odberateľa uvedenej v tejto Zmluve a nepredloženie ktoréhokoľvek požadovaného 
dokladu sa bude považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na plnenie, kvalifikačných, odborných, technických a iných 
predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností Dodávateľa, pričom 
Odberateľ:

a) ukončí s Dodávateľom zmluvný  vzťah v súlade s článkom XVIII,  bod 18.2, písm. a), VZP z dôvodu, že Dodávateľ 
podstatne porušil svoje povinnosti,

b) vystaví Dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,

c) vystaví Dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej Odberateľ Úradu pre verejné 
obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
Dodávateľom, pričom:

-zo strany Úradu pre verejné obstarávanie môže byť podľa § 182 ods.3 písm. b) bod 3. ZVO uložený Dodávateľovi zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 3 rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany verejného obstarávateľa z dôvodu
podstatného porušenia povinností Dodávateľa,

-zo strany Úradu pre verejné obstarávanie môže byť podľa § 182 ods.3 písm. d) ZVO uložená Dodávateľovi pokuta do výšky € 
5.000,-, ak pri využívaní elektronického trhoviska Dodávateľ porušil OPET.

Názov Upresnenie

Termín začatia dodávky elektrickej 
energie 01.01.2021 o 00.00

Termín ukončenia dodávky 
elektrickej energie 31.12.2022 o 24:00
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Lehnice
Ulica: Lehnice 113

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2021 00:00:00 - 31.12.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a 
plynu, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 60 512,68 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 72 615,21 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.11.2020 12:04:01

Objednávateľ:
VITALITA n.o. LEHNICE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
A.En. Slovensko s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 


		2020-11-20T12:04:01+0100
	EKS PDF PODPIS




