Príloha Č. 3 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti
za odchýlku Č. 00321575/1/06 (ďalej len "Zmluva")

Cena za dodávku elektriny

I

I

SSE, a.s.

Názov:
Stredoslovenská enerqetika, a.s.
Sídlo:
Pri Rajčianke 8591/48
01047 Žilina
ICO: 36 403 008
OIC: 2020106682
IC DPH: SK2020106682
Obchodný reqister Okresného súdu v Ziline
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10328/L
Císlo účtu: 19-702432/0200

I

ODBERATEĽ

Názov:
Mesto Rajec
Sídlo:
Námestie SNP 2
01501 Rajec
ICO: 00321575
OIC: 2020637102
IC DPH:
Obchodný reqister:
Oddiel: , vložka číslo:
Císlo účtu: 000000-0023621432/0200

1. Všeobecné ustanovenia
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Ceny uvedené v tejto prílohe sú cenami za dodávku elektriny realizovanú v režime prevzatej
zodpovednosti za odchýlku.
Ceny sú uvádzané pre jednotkové množstvo MWh, a to v peňažnej mene EUR. Všetky ceny sú
uvádzané bez DPH a bez spotrebnej dane z elektriny.
Odberatel' sa zaväzuje odoberať elektrinu od SSE počas obdobia od 1.1.2012 do 31.12.2012
(ďalej len "Zmluvné obdobie").
V prípade vzniku nového odberného miesta Odberatel'a (alebo pričlenení iného odberného
miesta k jestvujúcim) počas Zmluvného obdobia, Dodávatel' stanoví cenu dodávky elektriny pre
predmetné odberné miesto podl'a charakteru jeho spotreby a vývoja cien na trhu s elektrinou.
Dodávatel' stanoví aj priradenie produktu k odbernému miestu.
Splatnosť faktúr je 14 dní od ich vystavenia. Faktúry budú vystavované zvlášť na každé odberné
miesto a budú obsahovať vyúčtovanie za všetky dohodnuté dodávky a služby v zmysle zmluvy.
Faktúry budú vystavované mesačne a/alebo ročne, v závislosti od periodicity odpočtov stavov
elektromerov (túto stanovuje prevádzkovatel' distribučnej sústavy, ku ktorému je odberné
miesto, resp. sú odberné miesta Odberatel'a pripojené).
Zmluvné strany sa dohodli na platení preddavkových platieb pre odberné miesta typu
vel'koodber nasledovne:
- výška preddavkových platieb je 85 % z predpokladanej výšky faktúry
- frekvencia preddavkových platieb mesačne: 1
- deň splatnosti zálohy v mesiaci: 15
- percentuálny pomer jednotlivých splátok: 100 % z dohodnutej výšky preddavkov
Zmluvné strany sa dohodli na platení preddavkových platieb pre odberné miesta typu maloodber
nasledovne:
- výška preddavkových platieb je 85 % z predpokladanej výšky faktúry
- frekvencia preddavkových platieb mesačne: 1
- deň splatnosti zálohy v mesiaci: 15
- percentuálny pomer jednotlivých splátok: 100 % z dohodnutej výšky preddavkov
Platby preddavkov sa realizujú na základe daňového dokladu, ktorý obsahuje rozpis
preddavkových platieb na celé zmluvné obdobie.
Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa, kedy je doručené SSE oznámenie o zmene Dodávatel'a
na dodávku elektriny do odberných miest podl'a tejto Zmluvy, bude Odberatel' platiť zálohové
platby vo výške 100% predpokladanej spotreby za zostávajúce obdobie platnosti Zmluvy.
*

2.
2.1.

Špecifikácia objemu dodávky

Zmluvne dohodnutým množstvom elektriny, pre ktoré sú platné ceny uvedené v tejto prílohe je
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850 MWh.

2.2.

2.3.

2.4.

a vychádza z ponuky č. 192396, Záväznej objednávky na dodávku elektriny pre vyššie uvedené
Zmluvné obdobie (ďalej len Záväzná objednávka), ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto
Zmluvy.
Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať minimálne 50 % zo záväzne objednaného množstva
elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté
medzi Odberateľom a SSE počas Zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta za neodobratú elektrinu
(rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným minimálnym
množstvom) je dohodnutá na 15 EUR/MWh, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 130 % zo záväzne objednaného množstva
elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté
medzi Odberateľom a SSE počas Zmluvného obdobia. Cenová prirážka za elektrinu odobratú
nad rámec záväzne objednaného množstva elektriny (rozdiel medzi skutočne odobratým
množstvom elektriny a hore uvedeným maximálnym množstvom) je dohodnutá na 15
EUR/MWh, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Vyhodnotenie skutočne odobratej elektriny za zmluvné obdobie bude vykonané samostatne
súčtom za všetky odberné miesta odberateľa, k poslednému dňu zmluvného obdobia, najneskôr
do 30 dní po ukončení zmluvného obdobia. Na odberných miestach typu maloodber môže
odberateľ zadať konečné stavy elektromera cez službu WebSSErvis. Ak odberatel' neposkytne
konečné stavy uvedeným spôsobom, môže dodávatel' vykonať klasifikovaný odhad spotreby.
*

3. Špecifické ustanovenia

1 T Normál
- produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t.j. pondelok
až nedeľa, 24 hodín
- spôsob merania spotreby nemá vplyv na štruktúru produktu
- produkt s jednou cenou za dodávku elektriny vo všetkých tarifách, bez časovej
1 T Špeciál
špecifikácie, t.j. pondelok až nedel'a, 24 hodín a je určený výhradne pre pouličné osvetlenie
- spôsob merania spotreby nemá vplyv na štruktúru produktu

2 T Normál
tarifách:

- dvojtarifný produkt s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých
- platnosť VT -16 hodín denne pondelok až nedeľa
- platnosť NT - mimo času platnosti VT
- produkt vyžaduje dvojtarifné meranie spotreby

DIR Normal
- dvojtarifný produkt s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých
tarifách pre odberné miesta s rezervovanou kapacitou do 5 MW. Je určený pre odbery s
priamovýhrevným vykurovaním, klimatizáciou alebo tepelným čerpadlom
- produkt vyžaduje, aby priamovýhrevné vykurovanie a ohrev TÚV predstavovali
minimálne 65% celkového inštalovaného výkonu. Spotrebiče akumulačného vykurovania a ohrevu
TÚV musia byť automaticky blokované signálom z meracej súpravy
- pásmo NT - nízkej tarify je min. 20 hodín denne
Nemeraný odber
- nemeraný odber je produkt, určený pre odberné miesta, kde nie je technicky
možné zabezpečiť meranie spotreby meracím prístrojom. Cena je závislá od inštalovaného príkonu
zariadenia, a to:
a ) pevná cena v EUR/1 OW mesačne (počíta sa na každých začatých 10 W )
b) hlásiče polície, poplachové sirény a zabezpečovacie zariadenia železníc pevná
cena v EUR mesačne za každé odberné miesto.

*

Príloha Č. 3 - Cena za dodávku elektriny
I

2/3

4.

Ceny produktov

1 T Normál
jednotarifná cena:

62,15 EUR/MWh

1 T Špeciál
jednotarifná cena:

62,15 EUR/MWh

2 T Normál
vysoký tarif:
nízký tarif:

66,92 EUR/MWh
38,86 EUR/MWh

DIR Normal
vysoký taríf:
nízký taríf:

108,45 EUR/MWh
60,38 EUR/MWh

Nemeraný odber
a) pevná cena:
b) pevná cena:

1,00 EUR/10W mesačne
1,00 EUR mesačne za každé odberné miesto

Ceny sú uvedené bez DPH a spotrebnej dane.

*
5.
5.1.

Platnosť

a

účinnosť

Príloha Č. k Zmluve o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č.:
00321575/1/06 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť od
1.1.2012 do 31.12.2012.
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