
Kúpna zmluva č. Z201850668_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Močenok
Sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok, Slovenská republika
IČO: 00308439
DIČ: 2021252794
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4202000000001582219153
Telefón: +421376552370

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo: Nitrianska 18/7555 , 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Číslo účtu: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Telefón: 0337915707

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektriny
Kľúčové slová: elektrická energia, dodávka
CPV: 09310000-5 - Elektrická energia
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka elektriny

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým 
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému 
poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR ( zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a platnou 
vyhláškou ÚRSO) 

Predmetom súťaže je cena za dodávku silovej elektriny v pásme vo VT, NT a jednotarif s prevzatím zodpovednosti za 
odchýlku vrátane ceny za distribúciu

Predmetom zákazky je dodávať elektrickú energiu 24 mesiacov - od 1.1.2019 do 31.12.2020

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané množstvo odberu elektriny za 
24mesiacov od 1.1.2019 do 31.12.2020 MWh 562

Odberné miesta počet 30

Verejné osvetlenie - Chalupy 158, 24ZZS403335000M MWh-VT 19,4

Verejné osvetlenie - Chalupy 158, 24ZZS403335000M MWh-NT 63,0
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Verejné osvetlenie-D.Dúbravického 1065, 
24ZZS4033333000W MWh-VT 13,0

Verejné osvetlenie-D.Dúbravického 1065, 
24ZZS4033333000W MWh-NT 40,0

Verejné osvetlenie - Nitrianska 1219. 
24ZZS4033337000C MWh-VT 18,0

Verejné osvetlenie - Nitrianska 1219. 
24ZZS4033337000C MWh-NT 7,2

Verejné osvetlenie - Síky 1440, 24ZZS6077391000R MWh-VT 1,4

Verejné osvetlenie - Síky 1440, 24ZZS6077391000R MWh-NT 1,0

Verejné osvetlenie - Balajka, 24ZZS4000053784W MWh-VT 4,0

Verejné osvetlenie - Balajka, 24ZZS4000053784W MWh-NT 6,6

Verejné osvetlenie - Čingov 665, 24ZZS4033344000L MWh-VT 24,0

Verejné osvetlenie - Čingov 665, 24ZZS4033344000L MWh-NT 69,0

Verejné osvetlenie- Fontána, Sv. Gorazda, 
24ZZS7100471000J MWh 49,0

Hospodársky dvor, D.Sčasného 1826, 
24ZZS4033345000G MWh-VT 4,02

Hospodársky dvor, D.Sčasného 1826, 
24ZZS4033345000G MWh-NT 1,2

Obecný úrad, Sv.Gorazda 629, 24ZZS6030297000M MWh-VT 30,0

Obecný úrad, Sv.Gorazda 629, 24ZZS6030297000M MWh-NT 21,0

Obecný úrad, Sv.Gorazda 629, 24ZZS6040408000B MWh-VT 4,8

Obecný úrad, Sv.Gorazda 629, 24ZZS6040408000B MWh-NT 6,6

Športová hala, D.Dúbravického 1809, 
24ZZS6120557000O MWh-VT 14,6

Športová hala, D.Dúbravického 1809, 
24ZZS6120557000O MWh-NT 13,8

Kultúrny dom, Sv.Gorazda 631, 24ZZS4081459000S MWh-VT 8,4

Kultúrny dom, Sv.Gorazda 631, 24ZZS4081459000S MWh-NT 8,4

Orlovňa-dychovka, Sv.Gorazda 541, 
24ZZS4033336000H MWh-VT 0,02

Orlovňa-dychovka, Sv.Gorazda 541, 
24ZZS4033336000H M Wh-NT 0,06

Orlovňa-tanec, Sv.Gorazda 541, 24ZZS4069366000Z MWh-VT 0,04

Orlovňa-tanec, Sv.Gorazda 541, 24ZZS4069366000Z MWh-NT 0,04

16 b.j., M.R.Štefánika 466, 24ZZS4000008372N MWh 0,82

33 b.j., M.R.Štefánika 465, 24ZZS7014905000C MWh 0,6

33 b.j., M.R.Štefánika 465, 24ZZS7014904000H MWh 15,2

33 b.j., M.R.Štefánika 465, 24ZZS70149060007 MWh 0,44

Dom smútku-DC, Sv.Gorazda 680, 24ZZS4081527000C MWh 3,0

Meštianka, Športová 1799, 24ZZS7049842000H MWh 0,02

Kláštor, Školská 1690, 24ZZS40333390002 MWh 28,0

Obecný úrad, Sv.Gorazda 629, 24ZZS70066090006 MWh 12,4

Zdravotné stredisko, Mlynská 462, 24ZZS4033350000Z MWh 30,8

FK, Športová 1795, 24ZZS4033366001Y MWh 25,4

Horný cintorín, Chalupy 64, 24ZZS40333470006 MWh 1,8

Stolotenisový oddiel, Sv.Gorazda 537, 
24ZZS4033341001Y MWh 1,6

Sociálne byty, Rokošová II. 314, 24ZZS6081637000E MWh 0,2

Obecný úrad, sv. Gorazda 629, 24ZZS603029900C MWH 12,4
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12 b.j. , A.Hlinku 511, 24ZZS4000041213H MWh 0,62

ČS, Pri kamennom moste 951, 24ZZS2000011003V MWh 0,1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Verejné osvetlenie - Chalupy 158, 24ZZS403335000M istič-40, počet fáz-3, NN-C2-X3

Verejné osvetlenie-D.Dúbravického 1065, 
24ZZS4033333000W istič-40, počet fáz-3, NN-C2-X3

Verejné osvetlenie - Nitrianska 1219, 
24ZZS4033337000C istič-25, počet fáz-1, NN-C2-X3

Verejné osvetlenie - Síky 1440, 24ZZS6077391000R istič-16, počet fáz-1, NN-C2-X3

Verejné osvetlenie - Balajka, 24ZZS4000053784W istič-20, počet fáz-3, NN-C2-X3

Verejné osvetlenie - Čingov 665, 24ZZS4033344000L istič-40. počet fáz-3, NN-C2-X3

Verejné osvetlenie- Fontána, Sv. Gorazda, 
24ZZS7100471000J istič-25, počet fáz-3, NN-C2-X3

Hospodársky dvor, D.Sčasného 1826, 
24ZZS4033345000G istič-40, počet fáz-3, NN-C2-X3

Obecný úrad, Sv.Gorazda 629, 24ZZS6030297000M istič-50, počet fáz-3, NN-C2-X3

Obecný úrad, Sv.Gorazda 629, 24ZZS6040408000B istič-50, počet fáz-3, NN-C2-X3

Športová hala, D.Dúbravického 1809, 
24ZZS6120557000O istič-80, počet fáz-3, NN-C2-X3

Kultúrny dom, Sv.Gorazda 631, 24ZZS4081459000S istič-80, počet fáz-3, NN-C2-X3

Orlovňa-dychovka, Sv.Gorazda 541, 
24ZZS4033336000H istič-20, počet fáz-3, NN-C2-X3

Orlovňa-tanec, Sv.Gorazda 541, 24ZZS4069366000Z istič-20, počet fáz-3, NN-C2-X3

16 b.j., M.R.Štefánika 466, 24ZZS4000008372N istič-25, počet fáz-1, NN-C2-X3

33 b.j., M.R.Štefánika 465, 24ZZS7014905000C istič-25, počet fáz-3, NN-C2-X3

33 b.j., M.R.Štefánika 465, 24ZZS7014904000H istič-25, počet fáz-3, NN-C2-X3

33 b.j., M.R.Štefánika 465, 24ZZS70149060007 istič-25, počet fáz-3, NN-C2-X3

Dom smútku-DC, Sv.Gorazda 680, 24ZZS4081527000C istič-25, počet fáz-3, Nn-C2-X3

Meštianka, Športová 1799, 24ZZS7049842000H istič-25, počet fáz-3, Nn-C2-X3

Kláštor, Školská 1690, 24ZZS40333390002 istič-40, počet fáz-3, NN-C2-X3

Obecný úrad, Sv.Gorazda 629, 24ZZS70066090006 istič-32, počet fáz-3, NN-C2-X3

Zdravotné stredisko, Mlynská 462, 24ZZS4033350000Z istič-63, počet fáz-3, NN-C2-X3

FK, Športová 1795, 24ZZS4033366001Y istič-25, počet fáz-3, NN-C2-X3

Horný cintorín, Chalupy 64, 24ZZS40333470006 istič-25, počet fáz-3, NN-C2-X3

Stolotenisový oddiel, Sv.Gorazda 537, 
24ZZS4033341001Y istič-20, počet fáz-3, NN-C2-X3

Sociálne byty, Rokošová II. 314, 24ZZS6081637000E istič-16, počet fáz-1, NN-C2-X3

12 b.j., A. Hlinku 511, 24ZZS4000041213H istič-20, počet fáz-1, Nn-C2-X3

ČS, Pri kamennom moste 951, 24ZZS2000011003V istič-16, počet fáz-3, NN-C2-X3

Obecný úrad, Sv. Gorazda 629,  24ZZS603029900C istič-25, počet fáz-3, NN-C2-Y3

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Kvalita dodania sa riadi Energetickými predpismi

Dodávateľ garantuje kontinuitu dodávky elektriny od dohodnutého dňa začatia dodávky po celú dobu trvania zmluvy, okrem 
prípadov prerušenia distribúcie elektrine a prípadov Vyššej moci

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektriny v režime prenesenej 
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu vo všetkých odberných  miestach uvedených odberateľom 
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Dodávateľ si nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade neodobratia ako i prekročenia predpokladaného 
množstva objednanej elektrickej energie

Cena za plnenie je stanovená v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre EKS (VZP) a Osobitných ustanovení o 
zákazkách na dodávku elektriny a plynu (OUEP) ako celková cena za dodávku elektriny vrátane ceny a nákladov za prevzatie 
zodpovednosti za odchýlku,  ceny za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose elektriny, ostatných 
regulovaných položiek v zmysle rozhodnutí ÚRSO a odvodu do Národného jadrového fondu (distribučné poplatky), spotrebnej 
dane, počas celého zmluvného obdobia, vrátane DPH.

Dodávateľ sa zaväzuje, že nepríde k navýšeniu ceny, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 24 mesiacov so začiatkom plnenia 1.1.2019 a koniec plnenia 31.12.2020

Dodávateľ bude mesačne fakturovať cenu za predpokladané mesačné množstvo elektriny. Úhrada za elektrickú energiu sa 
uskutoční formou bezhotovostného platobného styku, s mesačnou zálohovou platbou pre jednotlivé odberné miesta 
odberateľa s ročným odpočtom spolu na jednej faktúre

Vyúčtovanie skutočnej spotreby elektrickej energie bude raz ročne na základe odpočtu elektromerov v jednotlivých odberných 
miestach spolu na jednej faktúre

Vyúčtovacia faktúra bude predložená objednávateľovi po skončení kalendárneho roka - do 15. januára nasledujúceho roka 

Faktúra za opakované dodávky vystavená dodávateľom je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia objednávateľovi

Vyúčtovacím obdobím, za ktoré sa vykonáva odpočet meradla je kalendárny rok

Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonov SR

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyba z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím 
nesprávnej sadzby, počtovou chybou a pod., majú objednávateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie

Cena musí obsahovať všetky súvisiace náklady s dodávkou elektrickej energie - min.: silová elektrina VT a NT, stála platba za 
odberné miesto, spotrebná daň pre VT a NT, pevná a variabilná zložka za distribúciu vrátane prenosu elektriny VT a NT, tarifa 
za distribučné straty, tarifa za prevádzkovanie systému, tarifa za systémové služby, odvod do NJF, spätná jalová energia.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

V predloženom návrhu bude rozpísaná jednotková cena za produkty - jednotarif, dvojtarif -VT, dvojtarif - NT a verejné 
osvetlenie. V návrhu bude určená cena za celé predpokladané množstvo odberu t.j. 562 MWh elektrickej energie za 24 
mesiacov.

Miestom plnenia sú špecifikované odberné miesta odberateľa. technické údaje a identifikácia odberných miest objednávateľa -
číslo odberného miesta, EIC kód sú uvedené v Technickej špecifikácii

Dodávateľ berie na vedomie, že v dôsledku organizačných zmien na strane objednávateľa môže prísť k zmene počtu 
odberných miest uvedených v Technickej špecifikácii. v prípade pribudnutia nového odberného miesta počas zmluvného 
obdobie, dodávateľ zabezpečí plnenie

Dodávateľ predloží do 7 dní od uzatvorenia zmluvy na EKS objednávateľovi: Výpis z Obchodného registra, živnostenský list, 
ktorý preukazuje oprávnenie dodávať predmet plnenia, Platné rozhodnutie ÚRSO podľa zákona č. 251/2012 Z.z., Zmluvu s 
príslušným  prevádzkovateľom distribučnej sústavy - kópie dokladov 

Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení špecifikovaných 
odberných miest odberateľa v distribučnej sieti. Zmenu dodávateľa vybavuje nový dodávateľ na základe splnomocnenia.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky alebo povinnosti uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných požiadavkách na 
plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Obec: Močenok
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.03.2019 00:01:00 - 31.12.2020 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: MWh
Požadované množstvo: 562,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018  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: 84 819,45 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 101 783,34 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.11.2018 11:12:01

Objednávateľ:
Obec Močenok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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