
Kúpna zmluva č. Z20208749_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. 
Sídlo: Muránska Huta, Predná Hora 126, 04901 Muráň, Slovenská republika
IČO: 37954920
DIČ: 2022037215
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK8002000000000055237582
Telefón: +421 584866111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RIGHT POWER, a.s.
Sídlo: Na Bráne 8665/4, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36366544
DIČ: 2022214007
IČ DPH: SK2022214007
Telefón: 0907996936

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektrickej energie
Kľúčové slová: Elektrina, dodávka elektrickej energie, 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 po dobu 36 mesiacov do 3 odberných miest (OM) špecifikovaných 
odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých 3 OM a zabezpečenie distribúcie podľa 
predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a 
zodpovednosti za odchýlky v čase od 00:00 hod. SEČ dňa 01.07.2020 do 24:00 hod. SEČ dňa 30.06.2023.

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému 
poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR v platnom znení (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, 
vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z.).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaný celkový rozsah spotreby elektrickej 
energie za OM č. 1 - č. 3 od 01.07.2020 do 30.06.2023 
spolu

MWh 944,00

Predpokladaná spotreba OM č. 1 - Hlavná budova 
OLUP - vysoká tarifa (VT) od 01.07.2020 do 30.06.2023 
spolu

MWh 780,00

Predpokladaná spotreba OM č. 2 - Domčeky od 
01.07.2020 do 30.06.2023 spolu - spotreba v roku 2020 
bude minimálna (výstavba nového objektu)

MWh 160,00
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Predpokladaná spotreba OM č. 3 - Objekt Ferdinanda 
Coburga - vysoká tarifa (VT) od 01.07.2020 do 
30.06.2023 spolu

MWh 4,00

Tolerancia odberu elektrickej energie pre všetky OM 
spolu pre vyhodnocovacie obdobie % 80 120

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

OM č. 1 - EIC: 24ZVS00000003747 Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 160 A, vyúčtovacie obdobie:
kalendárny mesiac

OM č. 2 - EIC: 24ZVS0000069286Y

Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 32 A, vyúčtovacie obdobie: 
kalendárny mesiac (vzhľadom k výstavbe nového objektu bude cca
od 10/2020 zmena hodnoty hlavného ističa z terajšieho 32 A na 
125 A)

OM č. 2 - pri kalkulácii ceny za odberné miesto je 
potrebné počítať hodnotu hlavného ističa 125 A!!!!!

OM č. 3 - EIC: 24ZVS0000026761W Napäťová úroveň: NN, hodnota ističa: 40 A, vyúčtovacie obdobie: 
kalendárny rok

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Miestom plnenia sú odberné miesta odberateľa.

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do OM odberateľa, vrátane distribúcie aj prevzatie 
zodpovednosti za odchýlku, v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej
siete, za dodržanie platných právnych predpisov.

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej 
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu vo všetkých OM uvedených odberateľom.

Odberateľ požaduje, aby dodávateľ bol v predchádzajúcich troch rokoch dodávateľom elektrickej energie min. 2 korporátnym 
odberateľom (nie domácnostiam) v objeme minimálne 350,00 MWh/rok samostatne každému z nich, za predchádzajúce tri 
roky 2017, 2018, 2019.

Cena bude uhradená v mene - EUR.

Celková cena musí zahŕňať všetky položky za dodávku elektriny, distribučné služby, prenos elektriny, distribúciu elektriny, 
systémové služby a ostatné položky, ako aj regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie 
príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí URSO platných v čase predloženia 
ponuky, daň v zmysle Zákona o spotrebných daniach, náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby (Zmluva o 
zúčtovaní odchýlok) a poplatkov za OM. Cena nebude navyšovaná ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby.

Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, v 
prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutím ÚRSO. DPH, spotrebná daň, 
prípadne iné aplikované dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

Ponúkaná celková cena bude predkladaná za celé predpokladané množstvo odberu počas trvania zmluvy, t.j. 944,00 MWh. 
Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou elektrickej energie a 
poskytovanými distribučnými a súvisiacimi službami. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

Faktúry budú dodávateľom vystavené a doručené odberateľovi do jeho sídla v papierovej forme.

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávky chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím 
nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných 
čiastok. Strana na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote 30 dní odo dňa, kedy jej 
bola reklamácia doručená.

Množstvá odobratej elektriny sú predpokladané.

Dodávateľ má právo vyhodnotiť zmluvné množstvo po skončení Vyhodnocovacieho obdobia. Vyhodnocovacím obdobím je 
obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2023. Tolerancia odberu elektrickej energie pre všetky odberné miesta spolu je 20%.

Ak odberateľ za zmluvné obdobie odoberie množstvo elektrickej energie menšie ako je minimum spotreby za všetky odberné 
miesta spolu (80%), má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi poplatok za nedočerpanie množstiev, rozdiel medzi dolnou 
toleranciou spotreby a skutočne odobraným množstvom.

Ak odberateľ za zmluvné obdobie odoberie množstvo elektrickej energie väčšie ako je maximum spotreby za všetky odberné 
miesta spolu (120%), má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi poplatok za prečerpanie množstiev, rozdiel medzi skutočne 
odobraným množstvom a hornou toleranciou spotreby.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberateľovi prístup do príslušnej distribučnej sústavy.
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Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, systémové služby a ostatné služby s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom el. 
energie od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje.

Dodávateľ sa zaväzuje:

- zabezpečiť distribučné služby do odberných miest objednávateľa do výšky ich maximálnej rezervovanej kapacity,

- zabezpečiť rezervované kapacity pre všetky odberné miesta objednávateľa,

- zabezpečiť úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity pre odberné miesta objednávateľa na žiadosť objednávateľa,

- zabezpečiť montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla na odberných miestach odberateľa, zabezpečiť preskúšanie 
meradiel na žiadosť odberateľa,

Nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení 
špecifikovaných OM v distribučnej sieti. Zmenu dodávateľa vybavuje nový dodávateľ na základe splnomocnenia. 
Splnomocnenie na právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny, spíšu medzi sebou zmluvné strany, v 
ktorom odberateľ dáva dodávateľovi plnú moc na tieto úkony.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE - DOKLADY, ktoré je dodávateľ povinný predložiť odberateľovi po uzavretí zmluvy na
preukázanie splnenia osobitných požiadaviek, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre 
riadne plnenie predmetu zákazky:

- dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk disponuje všetkými 
odberateľom požadovanými dokladmi, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné 
predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky,

- 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:

: ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom XVIII, bod 18.2, písm. a) časti OPET z dôvodu, že dodávateľ 
podstatne porušil svoje povinnosti,

: vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,

: vystaví negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej odberateľ Úradu pre VO oznámi, že došlo k 
predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľom.

DOKLADY, ktoré je dodávateľ povinný predložiť odberateľovi na preukázanie splnenia osobitných požiadaviek na plnenie 
všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky najneskôr do 10 
kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy s odberateľom na adresu odberateľa (osobne, poštou, mailom), teda ešte pred 
samotným plnením zmluvy:

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

- vyplnenú a dodávateľom podpísanú Kalkuláciu celkovej ceny v súlade s opisným formulárom, platnými OPET a OUEP, v 
ktorej uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých 
nákladových položiek, ktorá bude záväzná, a musí obsahovať všetky legislatívne náležitosti súvisiace s dodávkou elektrickej 
energie, 

a) originál alebo overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v energetike - dodávka elektrickej energie na území SR podľa 
platnej legislatívy v rozsahu predmetu zákazky predložením platného Povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) originál alebo overenú kópiu Rozhodnutia o pridelení EIC kódu,

c) Čestné prehlásenie uchádzača, že má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka na trhu s elektrinou s 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy, s identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom 
uzatvorenia. Zmluva musí byť platná počas celej doby, na ktorú sa predmet zákazky uzatvára.

d) Čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu pre rok 2020 a bude mať uzatvorenú zmluvu 
aj pre roky 2021 až 2023 s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy vo 
vymedzenom území Východoslovenského regiónu.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE - OSTATNÉ, ktoré je dodávateľ povinný splniť v plnom rozsahu:

- odberateľ požaduje možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov v prípade 
nedodržania niektorej z požiadaviek uvedených v tomto formulári (v tejto zmluve),

- pre zmluvné strany platia Obchodné podmienky elektronického trhoviska a príloha č. 1 k Všeobecným zmluvným 
podmienkam - osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu účinné ku dňu uzatvorenia zmluvy,

- ak dôjde k výpovedi zmluvy, dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy žiadne sankcie,

- zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa,
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- dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky odberateľom
požadované technické vlastnosti,

- nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky odberateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok, čo bude mať za následok odstúpenie od zmluvy,

- zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť dohodou.

V súlade s bodom 9.5 čl. IX. Osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria prílohy č. 1 k 
Všeobecným zmluvným podmienkam, je dodávateľ v prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny 
povinný oznámiť odberateľovi začiatok obmedzenia, termín skončenia obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny 
bezodkladne, t.j. najneskôr prvý deň nasledujúci po oznámení mu tejto skutočnosti príslušným PDS a to písomne alebo v 
elektronickej podobe na adresu odberateľa.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre odberateľa aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu 
zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho dodávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa §524 a nasl. zák. 
č.40/1964Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka. 
Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa 
§39 Občianskeho zákonníka neplatný. Písomný súhlas dlžníka je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.

pokračovanie: Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka, ktorý je zdravotníckym zariadením je platný len za podmienky, že 
bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek vzniknuté spory cestou vzájomného konsenzu. Pokiaľ nie je možné vzájomne 
výhodnou dohodou dospieť k urovnaniu sporu, pre konanie a rozhodovanie o sporných otázkach týkajúcich sa záväzkových 
právnych vzťahov vyplývajúcich z podmienok tejto zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory v zmysle 
príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky na príslušnom súde Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť 
súdu je daná v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

Názov Upresnenie

Deň začiatku dodávky 01.07.2020, 00:00 hod. SEČ

Deň skončenia dodávky 30.06.2023, 24:00 hod. SEČ

Platobné podmienky Platby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom 
následovne:

Fakturačné obdobie OM č. 1 a č. 2 kalendárny mesiac

Zálohové platby za OM č. 1 a č. 2 bez záloh

Fakturačné obdobie OM č. 3 kalendárny rok, t.j. k 31.12. daného roku a následne k termínu ukončenia zmluvy, t.j. k 
30.06.2023

Zálohové platby za OM č. 3 štvrťročne do výšky 70% z predpokladanej spotreby na OM

Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla odberateľa

Vystavenie faktúry najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca

Realizácia platby až po dodaní elektriny a služieb s tým súvisiacich vrátane spotrebnej dane a DPH na 
základe faktúry

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

OM c2_EIC24ZVS0000069286Y za rok 2019.xls OM c2_EIC24ZVS0000069286Y za rok 2019.xls

OMc1_ EIC24ZVS00000003747za rok 2019.xls OMc1_ EIC24ZVS00000003747za rok 2019.xls

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Obec: Muránska Huta
Ulica: Predná Hora č. 126

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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01.07.2020 00:00:00 - 30.06.2023 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: MWh
Požadované množstvo: 944,0000

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: 127 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 152 400,00 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 06.05.2020 14:06:02

Objednávateľ:
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RIGHT POWER, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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