
Č. zmluvy: 1521/2022

Zmluva o dodávke elektriny
(návrh)

Zmluvné strany:

Názov: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNICTVA SO
SIDLOM V KOŠICIACH

Sídlo: lpeľská ’1, 040 11 Košice
ldentifikačné číslo: 00606723
DIČ: 2020928052
iČ DPH: SK2020063518
Zastúpen�: MUDr. Zuzana Dietzová PhD., MPH
Bankové spojenie: Státna pokiacinica
C. účtu: 51(64 8180 0000 0070 0013 4588
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
(ďalej ako „Objednávatel’)

a

Obchodné meno: MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Identifikačné číslo: 35 743 565
DIČ: 2020230135
lČ DPH: SK2020230135
Zastúpená: Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny ríaditeľ
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
Č. účtu: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
BIC/SW’FT kód: TATRSKBX
Povolenie na podnikanie v energetike Č.: 2007E 0248

Obchodná spolcčnosť zapisaná v Obchodnom regis’ui Okresného sOdu v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka Č.: 10626/T
(ďalej ako HPoskytovatel)
(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany’ a každ� samostatne aj ako „Zmluvná strana")

uzatvárajú tOto Zmluvu o dodávke e!ektriny podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn� zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodn� zákonník") a v súlade so zákonom Č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektor�ch zákonov v znenś neskorších predpisov (ďalej len Zákon o verejnom

obstarávaní ") (ďalej ako 2m1uvau) nas!edovne:

Článokl
Úvodné ustanovenia

1.1 Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SRU) ako centrálna obstarávacia
organizácia podľa § 15 ods. 2 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní uskutočnito užšiu súťaž za úČelom
zriadenia dynamického nákupného systému, ktorej oznâmenie o vyhlásení verejného obstarávania bob
uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania EÚ Č. 2022/S 195 zo dňa 10.10.2022 pod značkou 2022/S
195-552272 na predmet zákazky „Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre
potreby rezortu MZ SR - DNS" (ďalej ako „Verejné obstarávanie") podîa Zákona O verejnom obstarávaní.
Súčast’ou dokumentácie Verejného obstarávania bol opis predmetu zákazky (ďalej ako »OPZ"), ktor� tvori
Prílohu Č. I tejto Zmluvy.

1.2 Verejné obstarávanie realizovalo MZ SR v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
a v súlade so súťažn�mi podkladmi aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie MZ SR, poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti ako aj m�ch prijímateľov v rezorte MZ SR, ktorí sO verejn�mi obstarávateľmi podľa
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§ 7 ods. I písm. a), b), c), d) a e) Zákona o verejnom obstarávaní a ktorí sO špecifikovaní v bode 1.3
sút’ažn�ch podkJadov použit�ch vo Verejnom obstarávaní.

1.3 Objednávateť t�mto vyhlasuje, že je spôsobil� túto Zmtuvu uzatvoriť a plniť záväzky v nei obsiahnuté.

1.4 Poskytovatef t�mto vyhlasuje, že je spôsobil� túto Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.

1.5 V súlade s touto Zmtuvou budO Objednávateľovi poskytnuté plnenia podľa predmetu zákazky Verejriého
obstarávania špecifikované v článku 2 tejto Zrnluvy.

Článok 2
Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvn�ch strán v súvislosti s nákupom, dodávkou
a distribúciou elektriny v odbem�ch miestach definovan�ch v Pillohe Č. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako Odberné
miesta") v súlade s CPZ vykonávan�ch Poskytovateľom pre Cbjednávatefa (ďalej ako „Zmluvné
plnenia) as úhradou odplaty za Zmluvné pinenia. Predmetom tejto Zmluvy je aj dohoda Zmluvn�ch strán
o maximálnych cenách za poskytovanie Zmluvn�ch plnení a tÎež o podmienkach poskytovania Zmluvn�ch
plnení.

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok stanoven�ch v tejto Zmluve poskytovať pre Objednávateľa riadne
a včas Zmluvné pinenia v súlade s touto Zmluvou a Objednávateťsa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté
Zmluvné plnenia uhradiť odplatu určenO v nadväznosti na dohodnutů cenu podľa Prítohy Č. 3 tejto Zmluvy.

2.3 Poskytovatef zabezpečí komplexné Zmluvné plnenia súvisiace s pravidelnou bezpečnou, stabilnou
a komplexnou distríbúciou a dodávkou elektriny do Odbem�ch miest vrátane prevzatia zodpovednosti za
odch�lky voči zúČtovateľovi odch�lok za každé z Odbem�ch miest a bezpodmienečne garantuje dodávky
elektrÎny Po dobu platnosti tejto Zmluvy.

Článok 3
Práva a povinnosti Zmluvn�ch strán

3.1 Poskytovatef je povinn� realizovať akékoľvek a všetky Zmluvné plnenia:

3.1.1 v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, a zároveň
3.1.2 v súlade s CPZ, a zároveň
3.1.3 v súlade a príslušn�mi všeobecne záväzn�mi právnymi predpismi platn�mi na území SR

a zároveň
3.1.4 podľa písomn�ch pokynov Objednávatefa a zároveň
3.1.5 v súlade so záujmami Objednávatëľa, ktoré sO mu známe ala!ebo ktoré mu vzhľadom na

okolnosti při vynaložení všatkej odbomej starostlivosti mali byť známe, resp. ktoré mal
Poskytovateľ poznať v súlade s príslušn�mi všeobecne záväzn�mi právnymi predpismi
platn�mi na území SR a zároveň

3.1.6 s odbornou starostlivost’ou, ktorú je možné od Poskytovateľa dôvodne očakávať,
zachovávajúc štandardy best practice v danom odvetví a zároveň

3.1.7 za každ�ch okolností riadne a včas.

Poskytovatef je tiež povinn� riaclne plniť predmet tejto Zmluvy, dodržiavať túto Zmluvu a štandardy kvality
prenosu elektřiny, dist,ibúcíe elektriny a dodávky elektřiny stanovené osobitn�mi predpismi a tieto náležite
nepretržite vyhodnocovať.

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje:
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3.2.1 pri poskytovaní Zmluvn�ch pineni bez zbytočného odkladu spolupracovať s prislušn�m
prevádzkovateľom distribučnej sústavy alalebo distiibučnej siete, tak aby bol schopn� adne
poskytovať pinenia podľa tejto Zmluvy;

3.2.2 bez zbytočného odkladu, potom ako sa o torn dozvedel, písomne Objednávateľa informovať
o ak�chkoľvek okolnostiach dôležit�ch pre adne poskytovanie pineni definovan�ch v Cpz

a ak�chkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo dopinenie alebo udelenie
pokynov Objednávateľa voči Poskytovateľovi;

3.2.3 pisomne upozomiť Objednávateľa na nesprávnosť (vrátane rozporu s právnym poriadkom)
ním navrhovaného postupu, podkladov a/alebo m�ch pokynov t�kajúcich sa pineni
definovan�ch v CPZ bezodkladne, najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní potom, ako sa
dozvedel o tomto postupe, pokynoch alebo Po doručení tak�chto dokumentov. V prípade, že
si Poskytovateľ nesplní túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu t�m spôsobenú. V pripade,
že Objednávateľ trvá napriek upozomenlu Poskytovateľa na tomto postupe, podkladoch,
pokynoch, je Poskytovateľ povinn� postupovať podľa pokynov Objednávateľa, pričom však
Poskytovatef nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v tomto prípade v príčinnej súvislosti
s pokynom Objednávateľa vznikne;

3.2.4 poskytovať pinenia definované v tejto Zmluve a CPZ nepretržite a bezodkladne, okrem
prĺpadu prekážky charakteru vyššia moc. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú
udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvn�ch strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany
ani predvídať ani nijak�m spôsobom priamo ovplyvnif, ako napr.: vojna, mobilîzácia,
povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Za vyššiu moc sa nepovažujú
v�padky vo v�robe a nezískanie úradn�ch povolení. V prípade ak by nastala oko!nosť, ktorá
je považovaná za prekážku charakteru vyššia moc podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ
povinn� bezodkladne pisomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, ak tak neučiní
v lehote do piatich (5) kalendámych dní odkedy mala prekážka nastať, nie je Poskytovateľ
oprávnen� sa existencie uvedenej prekážky dovolávať;

3.2.5 zachovávať mlčanlivosť o všetk�ch informáciách a/alebo skutočnostiach t�kajúcich sa
Objednâvateľa a jeho čînnosti, ktoré Objednávateľ sprístupní Poskytovateľovi pil poskytovaní
Zmluvn�ch plnení v zmysle tejto Zmluvy (ďalej ako „Citlivé informácieu). Poskytovateľ sa
zaväzuje, že použije Citlivé informácie v�hradne na účely poskytovania Zmluvn�ch plneni
v zmysle tejto Zmluvy;

3.2.6 zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnost’ a vyvinúť maximálne úsitie, ktoré je
možné dôvodne požadovať, potrebné na plnenie tejto Zmluvy;

3.2.7 zasielať Objednávateľovi raz ročne spolu s faktúrou informácie o podiele jednotliv�ch zdrojov
elektriny na dodávke elektriny za uplynul� rok a o vplyve vyrobenej a dodanej elektilny na
životné prostredie;

3.2.8 bezodkladne informovať Objednávateľa o ak�chkoťvek prekážkach brániacich poskytovaniu
riadneho a včasného Zmluvného plnenia a tiež bezodkladne informovať Objednávateľa
o torn, že u Poskytovateľa nastali okolnosti podľa čI. 7 ods. 7.3 tejto Zmluvy alebo
u Poskytovateľa došlo k strate príslušného oprávnenia potrebriého na poskytovanie
Zmluvného plnenia resp. strate spôsobilosti dodávať elektrinu podľa tejto Zmluvy.

3.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že:

3.3.1 je odbome spôsobil� poskytovat’ Zmluvné pinenia, súhlasí s rozsahom Zmluvného plnenia
a bez v�hrad súhlasí s dohodnutou cenou za Zmluvné pinenia podľa tejto Zmluvy;

3.3.2 má platné povolenie na podnikanie v energetike, ktoré Poskytovateľa oprávňuje podnikať
v oblasti dodávky elektriny na území SR v sú!ade so zákonom Č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektor�ch zákonov v znenĺ neskorších predpisov (ďalej ako Zákon o
energetikeu);

3.3.3 je subjektom zúčtovania odch�lky účastníka trhu v zmysle Zákona o energetike alebo má
uzatvorenú zmluvu so zúčtovateľom odch�lok, číslo zmluvy 2022-12-022 a dátumu jej
uzatvorenia 07.10.2022;

3.3.4 má platné rozhodnutie o pridelení EIC kódu; 24X-MAGNA-E-A--B



Č. zmluvy: 1521/2022

3.3.5 má v distribučnej sieti SR pre elektiinu s prevádzkovateľmi sústavy vytvorenú bilančnú
skupinu o pristupe do distiibučnej siete na vymedzenom území príslušnom pr odbemé
miesto Objednávatefa;

3.3.6 nemá vedomosť o žiadnych skutočnostiach, ktoré by mu bránili alebo mohli brániť fakticky
alebo právne alebo inak v poskytovaní Zmluvn�ch plnení podľa tejto Zmluvy.

Povolenia a vyhlásenia podľa tohto bodu Zmluvy Ivona Prílohu Č. 4 tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje
zabezpečíť a udržiavať v platnosti povotenia a pravdivosť a úplnosť vyhlásení podľa tohto bodu Zmluvy
počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.

3.4 Poskytovateľ je povinn� poskytovať Objednávateľovi dokumenty nevyhnutné na poskytovanie pineni
v pisomnej podobe, vždy ak je to možné aj v elektronickej podobe, pokiaf sa v tejto Zmluve nedohodnú
inak. Poskytovateľ je povinn� uschovávať všetky dokumenty, ktoré vytvonil alebo nadobudol v súvislosti
s poskytovaním Zmluvn�ch p!není v rozsahu určenom všeobecne záväzn�mi prâvnymi predpismi platn�mi
na území SR, najmâ v zmysle Zákona o energetike. Poskytovatef je povinn� kedykoľvek umožniť
Objednávateîovi nahliadnuť do dokumentov sůvisiacich s poskytovaním Zmluvn�ch pineni, ak je to
potrebné v súvislos s plnenim tejto Zmłuvy, alebo ak takúto povinnosť Poskytovateľovi ukladá všeobecne
záväzn� právny predpis platn� na území SR.

3.5 Ak sa Objednâvateľ dopustí neoprávneného odbew e!ektriny, ktor� je definovan� v § 46 Zákona o
energetike, jeho konanie sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Poskytovateľ má právo, ak
uvedené porušenie trvá:

3.5.1 prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej siete prerušiť alebo obmedziť distnibúciu
elektiiny do odbemého miesta Objednávateľa;

3.5.2 písomne odstúpiť od tejto Zmluvy.

Objednávateľ je povinn� uhradiť poškodenému subjektu škodu spôsobenú neoprávnen�m odberom
elektniny a náklady s t�m sůvisiace.

3.6 Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď Poskytovateľ stratil spôsobilosť
dodávať etektninu a bola dodávateľovi elektriny postednej inštancie oznámená táto skutočnosť.

3.7 Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tni (3) mesiace. Objednávateľ uhradí dodávateľovi postednej
inštancie cenu za dodávku elektniny podťa cenového rozhodnutia vydaného Uradom pne reguláciu
sieťov�ch oclvetví pre dodávateľa poslednej inštancie. Dodávka pos!ednej inštancie sa môže ukončiť skôr
v prípade, že Objednávateľ uzatvorí zmluvu s nov�m dodávateľom elektiiny, ktor�m môže byť aj doclávateľ
pos?ednej inštancie.

3.8 Prevádzkovateî distnibučnej sústavy (ďalej len „PDSU) informuje Objednávateťa o dodávke poslednej
inštancie najneskôr pätnást’ (15) kalendámych dní pred uplynutím v�povednej lehoty zmluvy o pnistupe
do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo bezprostredne Po torn, ako sa dozvie, že Poskytovateľ
stratil spôsobilosť dodávať elektninu.

3.9 Na vyžiadanie sa Poskytovateľ zaväzuje v pnimeranej lehote poskytnúľ Objednávatefovi všetky informácie
a podklady za účelom kontroly realizácie plnenia tejto Zmluvy. S informáciami a podkiadmi označen�mi
Objednávateľom ako obchodné tajomstvo, bude Poskytovateľ zaobchádzať ako s citliv�mi informáciami.

3.10 Dodávka etektriny je zabezpečená na základe Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distnibučnej
sústavy a schválenej Uradom pre reguláciu sieťov�ch odvetví.

3.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. ziskanie nového objektu, predaj objektu) určiť
aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušíť odbemé miesto podľa svojích aktuálnych potnieb, a to na základe
písomného dodatku k Zmluve s t�m, že cena sa nemení. V takomto prípade se doplní odbemé miesto do

4
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Zoznamu, ktor� tvorí Prilohu Č. 2 tejto Zmluvy a upraví sa predpokladan� rozsah Zmluvn�ch plnenî, formou
dodatku k Zmluve.

3.12 Poskytovateî sa môže odch�líť Od pokynov Objednávateťa len vtedy, ak je to nevyhnutné pre záujmy
Objednávateľa, a ked’ si Poskytovateî nemôže včas zabezpečiť súhlas Objednávateľa. V tomto prípade je
Poskytovateľ povinn� bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa O t�chto
skutočnostiach.

3.13 Objednávateť menuje osobu zodpovednú za kontrolu realizácie a preberanie plnení, a to:
Ing. Pancáková Milena, vedúca odboru HTC, pancakova(âruvzke.sk, tel.: 055/7860 127,125

3.14 Poskytovateľ menuje osobu zodpovednú za poskytovanie informácii o Zmluvn�ch plneniach, a to: JUDr.
Martina Brečková Babelová, e-mail: martina.babeIovamagnaea.sk

Článok 4
Cena, Odplata a fakturačně podmienky

4.1 Cena uvedená v Prilohe Č. 3 tejto Zmluvy je stanovená ako hodnota koecientu Kj za 1MWh elektńny
v EUR bez DPH a priemernej váženej spotovej ceny, ktorá je v danej hodino ocenená hodinovou cenou
elektny na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. a ktorá bola zároveň stanovená
dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

4.2 Cena uvedená v Prílohe Č. 3 tejto Zmluvy zahřňa všetky ekonomicky oprávnené náklady Poskytovateľa
účelno vynaložené v súvislosti s poskytovaním Zrn’uvn�ch plnení podťa tejto Zmluvy a prirneran� zisk
Poskytovateľa.

4.3 Cena je stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene za Zmluvné pinenia bude vždy pripočítaná:

4.3.1 DPH a spotrebná daň stanovená v súlade so všeobecne záväzn�mi právnymi predpismi
platn�mi na území SR v čase poskytnutia Zmluvn�ch p!není;

4.3.2 cena za regulované služby, a to za prenos eIektny, distribúciu elektiiny, systémové služby
a ostatně regulované položky, ktor�ch v�ška je určená podľa aktuálnych cenov�ch rozhodnutí
Úradu pre reguláciu sieťov�ch odvetví platn�ch a účinn�ch v čase dodania plnení;

4.3.3 poplatky za služby podľa cenníkov služieb príslušného POS a Poskytovateľa platn�ch v čase
poskytnutia súvisiacej služby, ktoré sO zverejnené na ich webov�ch sidlach.

4.4 Spôsob určenia ceny za Zmluvné plnenia je stanoven� v Prílohe Č. 3 tejto Zmluvy v súlade s ponukou
Poskytovateľa vo Verejnom obstarávaní.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje za iiadne a včas poskytnuté Zmluvné plnenie zaplatiť Poskytovateľovi odplatu,
ktorej spôsob určenia je uveden� v Prílohe Č. 3. Všeobecné podmienky fakturácie odplaty sO vymedzené
v Prulohe Č. 3, pričom tiež platí, že:

4.5.1 každá faktOra vystavená Poskytovateľom bude obsahovať náležitosti podfa zákona
Č. 222/2004 Z. z. o dani z prîdanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

4.5.2 lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry Poskytovateľa je tdsať (30) ka?endámych dní odo dňa
doručenia faktúry Objednávateîovi. Ak predložená faktOra nebude vystavená v súlade s touto
Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vrátí Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená
faktúra je splatná do (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia
Objednávateľovi;

4.5.3 všetky faktOry budO uhrádzané v�hradne bezhotovostne prevodn�m prikazom. Odplata sa
považuje za uhradenú dňom odpísania finančn�ch prostriedkov z bankového účtu
Objednávateľa;
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4.5.4 Bankové spojenie Poskytovateľa uvedené na faktůre musí byť za každ�ch okolností zhodné
s bankov�m spojením dohodnut�m v tejto Zmluve.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že podklaciom pre určenie ceny podľa tejto Zmluvy je predpokladan� objem
odberu etektrÎny v jednotliv�ch odborn�ch miestach, ktor� oznámil Objednávateť Poskytovatefovi vo
Verejnom obstarávaní Predpokladan� objem odboru elektriny v jednotliv�ch odborn�ch miestach je
uveden� v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy.

Článok 5
Zodpovednosť, sankcie a reklamácie

5.1 Poskytovateľ zodpovedá Objednávatefovi za škodu, ktorú Objednávateľovi bez ohľadu na zavinenie
preukázateîne spôsobH v súvislosti s poskytovanĺm pineni definovan�ch v tejto Zmluve a OPZ.

5.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku poskytnutia nepravdivej,
zavádzajúcej atebo neúplnej informácie, dokumentov abbo ak�chkoľvek m�ch podkladov poskytnut�ch
Objednávateľom Poskytovaterovi.

5.3 V prlpade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry podľa či 4 bod. 4.5 tejto Zmbuvy je
Poskytovatel’ oprávnen� od Objednávateľa požadovať úroky z omeškania v zákonom stanovenej v�ško,
a to za každ�, aj začat� doň omeškania.

5.4 V prlpade omeškania Poskytovateľa s poskytnutím akéhokoľvek plnenia podľa tejto Zmluvy, je
Objednávateľ oprávnen� od Poskytovateľa požadovať zmluvnú pokutu vo v�ške 0,05 % z ceny dohodnutej
v tejto Zmluve za poskytnutie pinenia na odbernom mieste, ktorého sa omeškanie t�ka, a to za každ�, aj
začat�, doň omeškania.

5.5 Ak nastane chyba pil fakturách, majú Zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie rozdielu. Ak
Objednávateî zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle Poskytovateľovi reklamáciu s
uvedením reklamovan�ch skutočností s priloženlm podklađov potrebn�ch na prešetrenie reklamácie. V
prípade opodstatnenej reklamácie Poskytovateľ vystaví opravnú faktúru. Ak chybu zistí Poskytovatel’,
bezodkladne vyhotoví opravnú faktúw. Doručením opravenej faktúry začĺna plynúť nová lehota splatnosti.

5.6 Objednávateľ má právo kedykoľvek reklamovať vady Zmluvného pinenia poskytnutého Poskytovateľom
resp. akékoľvek chyby, ku ktor�m došlo pri plnenh tejto Zmluvy.

5.7 Poskytovatel’ reklamáciu prešetrĺ a v�sbeđok prešetrenia písomne oznámí Objednávateľovi v lehote
pätnásch (15) kalendámych dní od doručenia reklamácie, pokiaľ zo zákona nevypl�va má lehota.

5.8 Objednávateľ si môže uplatníť reklamáciu U: MAGNA ENERGIA a.s., písomne na adrese: Nitilanska
7555/18, 921 01 Piešťany, e-maibom: reklamacie@magnaea.sk..

Článok 6
Povinnosti Objednávateľa

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje:

6.1.1 bez zbytočného odkladu písomne informovať Poskytovatefa o všetk�ch skutočnostiach, které
majú podstatn� v�znam pre poskytovanie Zmluvn�ch plnenh;
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6.1.2 odovzdať Poskytovatefovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú
potrebné na poskytnutie Zmluvn�ch plnení, pokiaľ z povahy t�chto dokumentovíłnformácií
aialebo pokynov nevypl�va, že ich má obstarať Poskytovatet;

6.1.3 bez zbytočného odkladu poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť, ktorú je možné od
Objednávateîa rozumne požadovať, na poskytnutie Zmluvn�ch pirieni.

Článok 7
Trvanie a ukončenie Zmluvy

7.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 01 .01 .2023 do 31 .12.2023.

7.2 Túto Zmluvu je možné skončiť:

7.2.1 písomnou dohodou Zmluvn�ch strán, a to dňom uveden�m v takejto dohade; v dohode
o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj všetky nároky Zmluvn�ch strán vzniknuté na
základe alebo v súvislos s touto Zmluvou;

7.2.2 písomn�m odstúpenim od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvn�ch strán;
7.2.3 písomnou v�poveďou Zmluvy podľa ods. 7.7 tohto článku Zmluvy.

7.3 Objednávateľ je oprávnen� odstúpiť ad Zmluvy v prípade, ak:

7.3.1 proti Poskytovateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizâcia;
7.3.2 Poskytovateľ vstúpil do likvidácie;
7.3.3 Poskytovatef konal v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväzn�mi právnymi

predpismi platn�mi na území SR a na písomnú v�zvu Objednávateľa toto konanie a jeho
následky v určenej primeranej lehote neodstránil;

7.3.4 Poskytovateľ opakovane poruší povinnosť podľa čI. 3 bod 3.1 a 3.2 tejto Zmluvy, pričom
každé porušenie uvedeného sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy;

7.3.5 v čase uzavretia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Poskytovateľa pre nesplnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní;

7.3.6 ak táto Zmluva nemala byť uzavretá s Poskytovatefom v súvîslosti so závažn�m porušením
povinnosti vypl�vajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny
dvor Európskej únie v sůlađe so Zmluvou o fungovaní Európskej ůnie;

7.3.7 ak Protimonopoln� úrad Slovenskej republiky, príslušn� orgán na ochranu hospodárskej
sút’aže mého členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo
právoplatnosť Po uzavretí Zmluvy sankciu Poskytovateťovi alebo členovi skupiny dodávateľov
(ak sa uplatňuje), a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v
koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s ak�mkoľvek
verejn�m obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe prlslušného
programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,

7.3.8 ak Poskytovateľ na účely preukázania spinenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
na účely v�beru záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia
požiadaviek na predmet zákazky atebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu
alebo doklad, ktor� je nepravdiv� alebo pozmenen� tak, že nezadpovedâ skutočnosti a má
vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky,
v�ber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,

7.3.9 ak Poskytovateľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísan� v registri partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektor�ch zákonov v zneni neskoršîch predpisov, alebo ak bol vymazan� z
registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí Zmluvy stane konečn�m užívateťom
v�hod Poskytovateľa jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa zákona Č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektor�ch
zákonov v znení neskorších predpisov osoba podľa § ’11 ods. I písm. a) Zákona o verejnom
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obstarávaní, Objednávateľ môže Po uplynutí tiidsiatich (30) dní odo dua, keď táto skutočnosť
nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstipiť ad Zmluvy.

7.4 Poskytovatef je oprávnen� adstúpiť Od Zmluvy v sůlade s čI. 3 bod 3.10 podbod 3.10.2 a v pripade, ak
Objednávatef poruší Zmluvu podstatn�m spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy za strany
Objednávateľa sa považuje omeškanie s úhradou faktúry o viac ako tdsať (30) kalendámych dní Po
lehote splatnosti faktOry, pričom predpokladom na odstúpenie Od Zmluvy z uvedeného dôvodu je, že
Poskytovatel’ na úhradu dlžnej faktúry Objednávateľa pisomne vyzval a to tak, že umožnil Objednávateľovi
uhradíť dlžnú faktům v dodatočnej lehote siedmich (7) pracovn�ch dní odo dňa dowčenia tejto v�zvy.

7.5 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné
doručením dwhej Zmluvnej strane.

7.6 Zmluvná strana, ktorá odstúpi ad Zmluvy, má právo požadovať ad druhej strany náhradu škody, ktorá jej
t�mto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. Pre účely tejto Zm!uvy sa za vyššiu moc považujú
okolnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a ktoré spôsobili, že ich vplyvom nie je
možné plniť povinnosti vypl�vajúce z tejto Zmluvy, a to najmä: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné
pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Za vyššiu moc sa nepovažujú v�padky vo v�robe
a neziskanie úradn�ch povolení.

7.7 TOto Zmluvu môže každá zo Zmluvn�ch strán písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s v�povednou
lehotou tn (3) mesiace. V�povedná lehota začína plynúť prv�m dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bala písomná v�poveď doručená dwhaj Zmluvnej strane.

7.8 Ak Poskytovatel’ stratil spôsobilosť dodávať elektnu, táto Zmluva zaniká t�mto dňom, pčom
Poskytovateľ je povinn� uhradiť Objednávateľovi akékoľvek škody, ktoré v dôsledku zániku Zmluvy
Objednávateľovi vzniknů.

Článok 8
Komunikácia a ostatně dojednania

8.1 Akákoîvek pisomriosť alebo ině správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so Zmluvou (každá z nich ďalej ako
Oznámenie") musia byť:

8.1.1 v písomnej podobe; a zároveň
8.1.2 doručené (i) osobrie, (ii) poštou prvou tiiedou s uhraden�m poštovn�m, (iii) kuriémm

prostredníctvom kuriérskej spoIočnost alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budů
oznámené v súlade s t�mto článkom Zmluvy.

8.2 Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenO nižšie alebo inej osobe alebo
na inO adresu, ktorú Objednávateľ priebežne pisomne oznámí Poskytovateľovi V súlade S t�mto článkom
Zmluvy:

8.2.1 Názov: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
Sídlo: lpeľská 1, 040 11 Košice
k rukám: Ing. Pancáková Milena, vedúca odboru HTC
email: pancakovaruvzke.sk,

8.3 Oznámenie poskytované Poskytovateľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo
na inú adresu, ktorú Poskytovatel’ priebežne pisomne oznámi Objednávateľovi v súlade s t�mto č!ánkom
Zmluvy:

8.3.1 MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
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k rukám: Martin Ondko, predseda predstavenstva
e-mail: magnamagnaea.sk, obchodmagnaea.sk]

8.4 Oznámenie nađobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:

8.4.1 v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo
kuriérom; alebo

8.4.2 v čase jeho đoručenia, ale najneskôr v piaty (5.) kalendámy deň po jeho ocloslaní, pokiaf sa
doručuje ako poštová zásielka prvej trÎedy s uhraden�m poštovn�m; alebo

8.4.3 v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci kalendámy deň Po jeho odos!aní, pokiaľ sa
doručuje prostredníctvom elektroniokej pošty.

8.5 Ak je v sůvislosti s vymedzením v�znamu nejakého v�razu v ňom použité veľké začiatočné písmeno, je
tak Jen na uľahčenie orientácie v texte a v�raz má rovnak� v�znam aj s mal�m začiatočn�m písmenom,
ibaže z kontextu vypt�va inak. Ak z kontextu nevypl�va ině, v�razy v jednotnom čísle zahŕňajú aj v�znam
množného čísla a naopak.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnen� jednostranne započítať akúkoľvek svoju
pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vypl�vajúce z tejto Zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby
v�lučne Jen s predchádzajúcim písomn�m súhlasom dlžníka pohľadávky, ktorâ má byť postúpená.

8.8 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce
podplácanie verejn�ch činiteîov a súkromn�ch osôb, proprávne ovplyvňovaníe verejn�ch činiteľov, pranie
špinav�ch peňazí a zaväzujú sa zaviest’ a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
vedúce k zabráneniu korupcie.

8.9 Poskytovateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov,
alebo m�ch osôb konajúcich v mene Poskytovateľa pil poskytovaní pinenia podľa tejto Zmluvy pre
Objednávateľa alebo v jeho mane na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponůkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani piljímať finančně prostriedky alebo akékoľvek ině oceniteľné
hodnoty alebo poskytovať akékoľvek v�hody, dary, alebo pohostenia osoba, spoločnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strana či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osoba, ktorá pôsobí
v zákonodamom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej
organizácii za účelom ovplyvňovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo
navádzania k nekorektnému v�konu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom
zĺskania alebo udržania v�hody p plnení tejto Zmluvy.

8.10 Poskytovateľ sa zaväzuje okamžite oznámíť Objednávateľovi primeranou formou akékoîvek podozrenie
na porušenie povinností podl’a tohto článku Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktor�ch by
sa vyhlásenie Poskytovateľa podľa bodu 8.9 tohto článku Zmluvy ukázalo ako nepravdivé a byť plna
súčinn� pil dôkladnom vyšetrení podozrenia.

8.11 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Poskytovateľa alebo porušenie povinností podľa bodov 8.8,
8.9 a 8.10 tohto článku Zmłuvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (Prokowpčná doložka).

Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy tvońa jej nasledovné prílohy:
9.1.1 Príloha č.1 Opis predmetu zákazky;
9.1.2 Priloha č.2 Zoznam odbern�ch miest a predpokladan� objem odberu;
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9.1.3 Pruloha č.3 Cena, Spôsob určenia Odplaty, Spôsob určenia ceny, Spôsob a
podmienky fakturácie, Datšie podmienky poskytovania Zmluvného pinenia;

9.1.4 Príloha č.4 Povolenia a vyhlásenia;

9.2 Ak ktorékoľvek z ustanoveni Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné
(celkom alebo z časti) podľa všeobecne záväzn�ch právnych predpisov platn�ch na území Slovenskej
republiky alebo na mom základe, také ustanovenie (alebo jeho čast’) nebude, v�lučne v rozsahu, ktor� je
neplatn�, tvoriť časť tejto Zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšn�ch ustanovení
Zmluvy zostane nedotknutá. Zmluvné strany zároveň nahradia toto nevynútiteľné či neplatné ustanovenie
alebo jeho časť m�m ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať.

9.3 Táto Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomn�ch a očíslovan�ch dodatkov
k tejto Zmluve.

9.4 V ostatn�ch právach a povinnostiach touto Zmluvou neupraven�ch platia prĺslušné ustanovenia
slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn� zákonník v znení neskoršfch predpisov a ostatn�ch
všeobecne záväzn�ch právnych predpisov platn�ch na území Slovenskej republiky.

9.5 Obe Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vypl�vajúce z plnenia tejto Zmluvy budú riešiť najprv
dohodou alebo zmierom. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú, bude vec riešiť vecne a miestne príslušn�
súd Slovenskej republiky.

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nev�hodn�ch podmienok, čo
potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Zmluvy
nakladať, zmluvné prejavy dnihej zmluvnej strany sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná
vofnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je uroben� v predpísanej forme, na znak čoho túto Zmluvu
podpísali.

9.7 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktor�ch každ� je považovan�
za originál. Dye (2) vyhotovenia Zmluvy dostane Poskytovatef a tn (3) vyhotovenia dostane Objednávateľ.

9.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvn�mi stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky
vsúlade so zákonom Č. 546/2010 Z. z., ktor�m sa doplňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znenl neskorších predpisov, a ktor�mi sa menia a doplňajú niektoré zákony. Zmluvu zverejnĺ
Objednávateľ.

V Bratislava, dňa
V mene Objednávateľa

Za RÚVZ Košice

V Piešťanoch, dňa
V mene Poskytovateľa

Za MAGNA ENERGIA a.s. .

.

MUDr: Ďietzová Zuzana, PhD., MPH

regionálny hygienik

Martin Ondko

predseda predstavenstva

10
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Prĺloha Č. I

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpeČenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie (elektriny) do odbem�ch
miest podľa konkrétnych potrieb Prímateľov Po dobu trvania Zmluvy o dodávke elektny (ďalej ten „Zmluva"), v
kvatite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technick�ch podmienkach prevádzkovateîa distribuČnej sústavy,
vrátane prevzatia zodpovednosti za odch�lku a jej prepravu distribučnou sústavou do ich odbem�ch miest elektriny
na obdobie uvedené v prulohách označen�ch ako odberné miesto a predpokladan� objem odberu’.

Dodávateľ zabezpečí komp!exné služby súvisiace s pravidelnou bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou
elektny do odbem�ch miest odberateîov vrátane prevzatia zodpovednos za odch�lky voči zúČtovateîovi odch�lok
za každé odbemé miesto odberateľov za podmienok stanoven�ch v Zmtuve.

Povinnosťou dodávateľa je dodržiavať a postupovať v súlade so všeobecne záväzri�mi právnymi predpismi v
oblasti energetiky a prislušn�mi vyhláškami, v�nosmi a rozhodnutiami Uradu pre reguláciu sieťov�ch odvetví.

Dodávateľ zabezpečí službu elektronického portálu zadenú pre Prijimateľov. Prostredníctvom služby
elektronického portálu môže používateľ využívati informácie o svojich odbem�ch miestach a histôi spotreby.

Dodávateî zabezpečí možnosť spo?očnej fakturácie za viacero odbem�ch miest v správe jedného Prijímateľa,
pričom predmetom fakturácie budú aj služby za distiibúciu elektriny. Dodávatel’ zabezpečí îndividuálnu klientsku
starostlivosť a poradenstvo pra Prijímateťov zamerané na znižovanie spotreby elektny.
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Č. zmluvy: 1521/2022

Priloha č 2

Zoznam odbern�ch miest a predpokladan� objem odberu

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie Poskytovateťom
služieb, ktor� zabezpeči dodávku plynu podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa uveden�ch v Tabuľke
Č. I ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou plynu pre odbemé miesta
uvedené v Tabuľke Č. 1

Obdobie odberu komodity:
ad Otol.2023 ad 00:00 hod. do 31.12.2023 do 24:00 hod.

Charakteristika odbem�ch miest: prevažne administrativneho/zdravotnickeho charakteru

Elektrina:
Predpokladan� počet a charakteristika odbem�ch miest a predpokladan� objem odobratej elektriny óčas obdobia
poskytovania služieb je uveden� v tabufke nižšie.

Odberné iniesta řredpoklad. ČOM EIC kód Napäťová Rezervovaná Mai. rezerv.
(Năzov/adresa) objem úroveň kapacit� (kW) kapacita (kW)/

odbern ( hodnota istiČa
C. kWh) ‚ (A)

ad 01.01.2023
do 31.122023

_________________

RUVZ Košice,
___________________ __________ _____________ _____________

1 Rooseve1tova8, 35000 593866 24ZVS0000001762U NN 105,3 160
Košice

2. Senn� trh 4, Košice 25 000 593867 24ZVS00000586367 NN 85,60 130
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Č. zmluvy: 1521/2022

Priloha Č. 3
Cena, Spôsob určenia Odplaty, Spôsob určenia ceny

1. Pojmyadefinície

1.1. Pre účely stanovenia Ceny za dodávku elektriny sú rozhodujúce nasledovné pojmy, skratky, delinicie
a vzorce:

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej ceno za dodávku e!ektńny (v EUR bez DPH za I MWh), ktorá
bude stanovená na základe nižšie uvedeného vzorca:

Jednotková cena pre objem nákupu na SPOT =
Z1((S1’0Th4 EUR/MWh)xQSPh)

=1 QSP

kde:
n je počet hodIn v mesiaci am" roku ‚�
SPOTh je spotová cena za hodinu nh" (EUR bez DPH/MWh) pro slovenskú obchodnú oblasť na dennom
trhu organizovanom OKTE, a.s., zverejňovaná informačn�m portálom XMtrade@/ISOT na:
http://www.okte.sWsk!kratkodoby-trh/zverejnenie-udajovlcelkove-vysledky-dt.aspx
Vprípede, že pro určitú hodnocovanú hodinu nebude informačn�m portálom XMtrade®/iSOTzverejnená
cena, pre danú vyhodnocovariú hodinu sa namiesto takejto ceny použije priemer hodnôt štvrťhodinov�ch
clen odch�lky v rámci dane] whodnocovanej hodiny dodávky, stanoven�ch podľa pravidle! uveden�ch v
Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.
QSPh je nakúpen� objem na SPOT za hodinu »h« (MWh). Za nakúpen� objem so považuje množstvo
elektriny odobranej vo všetk�ch odborn�ch miestach pro dodávku olektriny (Príloha Č. 2) Odberafe!a
v príslušnej hodine «ha
A je poplatok za nákup elektrlcke] energie formou SPOT = 29 (EUR bez DPH/MWh)

2. Fakturačné podmienky
2.1. V�ška Preddavkov na cenu Zmluvného pinenia zodpovedá predpokladanej ceno Zmluvného plnenia za

ka!endárny mesiac.
2.2. Preddavok I zohľadňuje množstvo elekttiny vo v�ške 1/12 z Predpokladaného odberu za Odbemé miesta

s ročn�m odpočtom a všetky zložky ceny podľa článku 4 Zmluvy (tj. Cenu za dodávku elektriny, Ceny za
regulované služby, spotrebnú daň a DPH) platné ku dňu podpisu Zmluvy.

2.3. Platby Preddavkov 1 sa budú uskutočňovať na základe vystaven�ch zálohov�ch faktúr, pričom sa nejedná
o faktúry podľa čI. 4 Zmluvy.

2.4. Lehota splatnosti zálohovej faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pničom Poskytovatef je
oprávnen� vystaviť zálohovú faktům najskôr v prv� deň pr!slušného kalondámeho mesiaca za ktor� sa
zálohová faktůra platí.

2.5. V�ška Preddavkov 2 na cenu Zmluvného plnenia za Odborné miesta s mesačn�m odpočtom (ďalej len
«Preddavok 2’ abbo „Preddavky 2«) zodpovedá ceno Zmluvného plnenia za kabendámy mesiac, za ktor� sa
Preddavok platí. Preddavok zohľadňuje 60% Predpokladaného odboru za Odborné miesta s mesačn�m
odpočtom v danom mesiacî a všetky zbožky ceny podľa článku 4 Zmluvy (t.j. Cenu za dodávku elektniny, Ceny
za regulované služby, spotrebnú daň a DPH) platné ku dňu podpisu Zmluvy.

2.6. Platby Preddavkov 2 sa budú uskutočňovať na základe vystaven�ch zálohov�ch faktúr, pničom sa nejedná
o faktúry podľa ČI. 4 Zmluvy.

2.7. Lehota splatnosti zálohovej faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia Objednávateîovi, priČom Poskytovateľ je
oprávnen� vystavíť zálohovú faktúru najskôr v prv� doň príslušného kalendámeho mesîaca za ktor� sa
zálohová faktúra platí.

2.8, Objednávateľ môže požiadať Poskytovatefa o vysveenie zálohov�ch faktúr na zaplatenie Precidavkov 1 a 2
(t�kajúcich sa odborn�ch miest s mesačn�m a ročn�m odpočtom) pre jodnoivé skupiny Odborn�ch miest.

2.9. V prípade, že dôjde k zmene cien abebo sadzieb dani použit�ch pro v�počet Preddavkov 1 alebo Preddavkov
2, môže Poskytovateî abebo Objednávateľ požiadaľ o úpravu jeho v�šky, najviac však dva krát počas
Zmluvného obdobia.

2.10. Pne pojem Preddavky I a Preddavky 2 platí v Zmluve spobočn� pojem «Preddavky".
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Č. zmluvy: 1521/2022

Pnloha Č. 4

Povo!enîa a vyhlásenia

14



Č. zmluvy: 1521/2022

Priloha Č. 5

Zoznam subdodávateľov Poskytovatela

Por. Oźňačer’ie Qs6ba/osoby B�dlisko osoby, . [Dátumnarodenia
čisIo subciodavateľa opravnenekonat opravnenej konat v mene osoby, opravnenej

(obchbdnemeno,,
v mene subdodavatel’a konat’ V menô

ICO, sdIo)
subdődávtëľa(meno śubđódávateľa
apnezvisko)’

1. III ill III III

2. III ill III III

3. /1/ /Il /Il
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Prítoha Č. 1 k zmLuve o dodávke e1ektrny Č.: 1521/2022

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST

Deň Ročně
Adresa odbemého EIC kód začlatku PDS Napäfová zm[uvné

Produkt Fakturačně
miesta dodávky úrovei množstvo obdobie

[kWh]
Senn� trh 4,04001

________________

V�chodoslovenská

_______

_________

_________

Košice - Staré 24ZV500000586367 01.01.2023 distribuČná, a.s. NN - SPOT mesiac
Mesto

____________________

RoseveŁtova 8,
___________

_________________

V�chodosLovenská

________ __________

2 040 01 Košice - 24ZV50000001762U 01.01.2023 distribučná, a.s. NN - SPOT mesiac
Staré Mesto

_________________ _________ _______________ _______ _________

_________

________

dodávatet odberateĽ
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