
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202029645_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola, Laborecká 66, Humenné
Sídlo: Laborecká 66, 06601 Humenné, Slovenská republika
IČO: 37874101
DIČ: 2021635077
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1711000000002624551993
Telefón: 0905 433 945

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BCF ENERGY, s. r. o.
Sídlo: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 51966255
DIČ: 2120850314
IČ DPH: SK2120850314
Bankové spojenie: IBAN: SK2409000000005157274328
Telefón: +421919130669

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektrickej energie
Kľúčové slová: Elektrická energia, elektrina, distribúcia elektrickej energie
CPV: 09310000-5 - Elektrická energia; 65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka elektrickej energie

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberného miesta objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za 
odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy do odberného miesta objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná ročná spotreba kWh 40000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Identifikácia odberného miesta (EIC kód) 24ZVS00000165716

Distribučná sadzba X3/C2 Firemný  JT

Vyúčtovacie obdobie mesačne

Typ merania A

Veľkosť hlavného ističa (A) 3x100A

Rezervovaná kapacita 66

Napäťová úroveň NN

Zodpovednosť za odchýlku požadujeme od dodávateľa, aby prevzal zodpovednosť za 
odchýlku
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Termín začatia dodávky elektrickej energie 1.1.2021

Termín ukončenia dodávky elektrickej energie 31.12.2022

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ garantuje pravidelnú dodávku elektrickej energie pre odberné miesto objednávateľa vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie služieb súvisiacich s prepravou a distribúciou do odberného miesta v kvalite 
elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.

Miestom plnenia je odberné miesto v sídle kupujúceho (OM distribúcie: 559506).

Požaduje sa predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veciach plnenia do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť kalkuláciu ceny v súlade s opisným formulárom, platnými 
OUEP v ktorej dodávateľ uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu 
všetkých nákladových položiek, pri dodržaní všetkých legislatívnych náležitostiach spojených s dodávkou elektrickej energie.

Cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa: cenu za predpokladané množstvo elektriny za 12 mesiacov, cenu za 
poskytnutie distribučných služieb, cenu za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému, cenu za náklady spojené so
zodpovednosťou za odchýlku spotreby, odvod  do Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom, spotrebnú daň, 
daň z pridanej hodnoty - v zmysle čl. V OUEP.

Cena bude uvedená v mene EUR.

Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou elektrickej energie a 
poskytovanými distribučnými službami a súvisiacimi službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi 
zmenami a rozhodnutiami ÚRSO.

Ak počas zmluvy dôjde k zmene regulovaných cien, dodávateľ je povinný túto zmenu ceny písomne oznámiť objednávateľovi.

Za neprečerpanie resp. prekročenie zmluvného množstva elektriny dodávateľ nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne 
sankcie (zmluvné pokuty, prirážky, doplatky atď)

Zúčtovacím a fakturačným obdobím  odberného miesta je kalendárny mesiac - s mesačným odpočtom na základe skutočnej 
nameranej spotreby.

Faktúry budú dodávateľom  vystavené a doručené odberateľovi do jeho sídla v papierovej forme, najneskôr do 10. - eho dňa 
nasledujúceho mesiaca. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Faktúra dodávateľa musí obsahovať aj náležitosti v 
zmysle energetických predpisov, vrátane informácie o skladbe integrovanej ceny za dodávku plnenia.

Faktúra bude splatná v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Dodávateľ zabezpečí všetky úkony spojené s prípadným procesom zmeny dodávateľa elektriny.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 2 roky (24 mesiacov) od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávky chyby z dôvodu neprávneho odpočtu použitím nesprávnej konštanty, použitím 
nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., majú objednávateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne 
fakturovaných čiastok. 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberateľovi prístup do príslušnej distribučnej sústavy.

Dodávateľ predloží do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy: 

- doklad o povolení ÚRSO na podnikanie v energetike v rozsahu predmetu zákazky, resp. doklad, že pôsobí na slovenskom 
trhu s platnou licenciou na dodávku elektrickej energie. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

Dodávateľ predloží do 5 dní od uzatvorenia zmluvy originál:

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou s 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy s identifikovaním zmluvného partnera,čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom jej 
uzatvorenia.

- Vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy, v ktorom dodávateľ uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný spôsob výpočtu 
zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových položiek.

- Dodávateľom vystavený a potvrdený list s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby dodávateľa, ktorý musí obsahovať 
minimálne tieto údaje: -meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu dodávateľom oprávnenej kontaktnej osoby pre účely 
zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Humenné
Ulica: Laborecká 66

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: kWh
Požadované množstvo: 80000,0000

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 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 752,41 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 102,89 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 19.11.2020 12:40:01

Objednávateľ:
Základná škola, Laborecká 66, Humenné
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BCF ENERGY, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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