SKUPINA CEZ
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY - MALOODBER PODNIKATEĽSKÝ
č. 265/CEZ-SK/2013
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi
Dodávateľom:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Zápis v obchodnom registri:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/kód banky:
BIC kód:
Zastúpená:

Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46685/B
36 797 332
SK2022414075
Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky so sídlom Mlynské nivy 43,
825 01 Bratislava, Slovenská republika
2008600309/8130
CITISKBA
Ing. Igor Nagy, konateľ spoločnosti
Ing. Miroslava Čalfová, konateľ spoločnosti

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu
„dodávka elektriny": č. 2007E 0270

Odberateľom:
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Sídlo :
Župné námestie 13, 814 90 Bratislava
IČO:
00165581
DIČ:
2020830152
v zastúpení:
Ing. Jozef Kaffka, riaditeľ správy súdu
Telefón/Fax/e-mail:

02/232 04 610

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť Odberateľovi združené
služby dodávky elektriny, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu elektriny do
odberného/-ých miesta/miest Odberateľa a ostatné distribučné služby, a to v súlade s platnými právnymi
predpismi a Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávky elektriny domácnostiam a malým
podnikateľom (maloodber) (ďalej len „VOP"), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a záväzok
Odberateľa odoberať od Dodávateľa elektrinu za podmienok dohodnutých v Zmluve a VOP a riadne a včas
zaplatiť Dodávateľovi za dodávky elektriny a distribučné služby v cenách v súlade so Zmluvou a VOP.
Špecifikácia odberného miesta:
EIC odberného miesta:
Adresa odberného miesta:
Odhad spotreby za rok celkom (kWh):
Produkt dodávky:
Distribučná sadzba:
Rezervovaná kapacita (istič):

24ZZS5132287000D
nám. SNP 28, 811 01 Bratislava
25 000 kWh
jednotarif
C2-X3

Fakturačné a platobné podmienky:
Korešpondenčná adresa:
Číslo bankového účtu:
Splatnosť faktúr:
Spôsob platenia (bank. inkaso/vlastný podnet):

Župné námestie 13, 814 90 Bratislava
7000061200/8180
14 dní
vlastný podnet

Cena:
Zmluvné strany sa dohodli na individuálnej cene za dodávku elektriny vo výške:
1T

65,00 EUR/MWh

Cena za distribučné služby bude vypočítaná na základe platného Cenníka distribúcie elektriny pre
oprávnených odberateľov príslušného PDS, schváleného ÚRSO na príslušné obdobie. Cena je uvedená bez
spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty prípadne ďalších daní a poplatkov stanovených príslušnými
právnymi predpismi, a to vo výške a spôsobom, ako ustanovujú príslušné právne predpisy upravujúce takúto
daň.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa a Príloha č.1.
Odberateľ svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných
podmienok a tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zmluva sa uzatvára výlučne na dobu určitú od
1.4.2013 do 31.12.2013. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Za Odberateľa :
V Bratislave dňa

18 FEB. 2013

Za Dodávateľa :

ČEZ Slovensko, s.r.o.

