Archivačné číslo:

Číslo zmluvy : 52086622

Zvláštne dojednania – DODATOK č. 1
k Zmluve o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 52086622,
pre odberné miesto č. 5208662 na obdobie 01.07.2014 do 31.12.2017 (ďalej len Dodatok)
Dodávateľ :
IČO: 36403008
Názov : Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo : Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Odberateľ :
IČO : 37831721
Názov : Základná škola Štefana Marka Daxnera
Sídlo : Dr. V. Clementisa 13
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli na tejto úprave platnej a účinnej Zmluvy o združenej dodávke
elektriny č. 52086622 pre odberné miesto č. 5208662:
I.

Článok 2., Doba platnosti zmluvy, bod 2.1., sa dopĺňa nasledovne:

Platnosť zmluvy sa predlžuje na dobu od 1.7.2014 do 31.12.2017.
II.

Článok 3., Špecifikácia cenníkových položiek, bod 3.1. sa mení nasledovne :

Produkt : 1 T Normál
III.

Článok 6., Cena a spôsob platby, bod 6.1., prvá veta sa mení nasledovne:

Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej dodávku cenu podľa
tejto Zmluvy. Cena za dodávku elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou
podľa Zákona č.18/1996 z. z. o cenách a platí pre obdobie uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Cena pre túto Zmluvu uvedená v Prílohe č. 1 je cenou silovej elektriny vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku, ktoré stanovuje Dodávateľ v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky (ďalej len SR).
IV.

Článok 7., Záverečné ustanovenia, bod 7.1., odstavec b) sa mení nasledovne:

Príloha č. 1 - Cena za dodávku elektriny a špecifikácia cenníkových položiek pre príslušný
kalendárny rok platnosti Zmluvy
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom 01.07.2014 o 00.00 hod. a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2017 do 24.00
hod.
Ostatné články a ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 52086622
pre odberné miesto č. 5208662 ostávajú nezmenené.
Dodávateľ :
meno a funkcia :

Odberateľ :
meno a funkcia :

Dátum :

Dátum :

Poverený zástupca Dodávateľa / na základe
poverenia zo dňa :

Poverený zástupca Odberateľa / na základe
poverenia zo dňa :

Cena za dodávku elektriny
Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
č. 52086622, pre odberné miesto č. 5208662 na obdobie 01.07.2014 do 31.12.2017 (ďalej len
Príloha)
Odberateľ:
IČO: 37831721
Názov: Základná škola Štefana Marka Daxnera
Sídlo: Dr. V. Clementisa 13
979 01 Rimavská Sobota
SSE (Dodávateľ):
IČO: 36403008
Názov: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
I. Všeobecné podmienky
Ceny uvedené v tejto Prílohe sú cenami za dodávku elektriny s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku stanovené na základe cenovej ponuky číslo 37831721/2014/1, podpísanej zmluvnými
stranami dňa 19.07.2014. Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu výhradne od SSE počas celej
doby platnosti tejto Prílohy. Vzťahy a podmienky pre zaistenie dodávky elektriny sú stanovené
v Zmluve o združenej dodávke elektriny pre odberné miesto č. 5208662 (ďalej len „Zmluva“) a
v platných Obchodných podmienkach dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou
spotrebou elektriny do 500 MWh.
II. Špecifikácia objemu dodávky
Zmluvne dohodnuté množstvo elektriny, pre ktoré sú platné ceny uvedené v tejto Prílohe je :
- MWh
III. Špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny
Číslo odberného miesta (EIC kód ) : 5208662
Produkt dodávky : 1 T Normál
Cena za dodávku (EUR/MWh bez DPH a spotrebnej dane) : 54,20
IV. Charakteristika produktov
1 T Normál – jednotarifný produkt
Platnosť
Táto Príloha je platná od 01.07.2014 do 31.12.2017.

