
o
nłĺvlcovÁ o oooÁvre ELEKrRIcKEJ ENERGIE

(ďalej len ,,rámcová dohoda") uzavretá podľa prĺslušných ustanovenĺ zákona č,.34312015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskoľŠích predpisov, podl'a $ 269 ods' 2 a násl, zákona č.
513/1991 Zb' Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov, podl'a zákona č,. 251t2012 Z' z.
o energetike v znení neskoršĺch právnych predpisov.

l.

Účastníci dohody _ ldentifikačné údaje

Centrálny verejný obstarávateľ
Názov: obstarávacie trhovisko Slovenska
Ulica, čĺslo: Podzámocká 67/6
PSČ, obec: g72u Bo.jnice7astúpený: lng. Ľuboš Babarík, predseda správnej radylČo: 45746168

odberateľ č
1:

Názov:

Ulica, číslo:
PSČ, obec:
lČo:

odberatel'č.3:
Názov:

Ulica, cĺslo:
PSČ, obec:

lČo:

odberatel'č.5
Názov:

Ulica, čĺslo:
PSC, obec:

lČo:

odberatel'č.7
Názov:

Ulica, čĺslo:

PSČ, obec:

lČo:

odberateľ č.9:

Názov;

Ulica' cĺslo:
PSC, obec:

rco:

verejný obstarávatel'

obec Ďanová
Danová22
038 42 Ďanová
00316644

veĘný obstarávateľ

obecZävażná Poruba
Hĺavná 135

03202Závažná Poruba
003 1 591 5

verąný obstarávateľ

Mesto StráŽske
Nám. A. Dubčeka 300
072 22 StráŽske
0032581 3

veĘný obstarávatel'

Obec Nesvady
obchodná 23
946 51 Nesvady
00306606

veĘný obstarávateľ

MESTSKA ČoV, spol
s.r.0.

M. R. Šteĺanika l
920 01 Hlohovec
34132031

odberateľ
č,.2:

Názov:

Ulica, cĺslo:

PSČ, obec:
rco:
0dberateľ
c,4:

Názov:
Ulica, čĺslo:
PSČ, obec:
lČo:
odberateľ
č'6:

Názov:

Ulica, číslo:
PSČ, obec:
rco:
0dberatel'
č.8:

Názov:

Ulica, čĺslo:
PSČ, obec:
lco;
0dberatel'
č.10:

Názov:

Ulica, číslo:
PSC, obec:
lČo:

vere1ný obstarávateľ

Obec Svinná
Svinná 141

913 24 Svinná
0031201 1

veĘný obstarávateľ

Obec Makov
Makov č. 60
023 56 Makov
00314129

veĘný obstarávatel'

Obec Čierny Balog
Zävodie 2l2
976 52 Čierny Balog
0031 3343

verejný obstarávatel'

Obec HrnČiarske ZaluŽany
Hlavná 90

980 12 Hrnčiarske ZaluŹany
00318795

veĄný obstarávateľ

Mesto Turany

Osloboditeľov 83/91

038 53 Turany

0031 6962
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odberateľ
č.1 1:

Názov:

Ulica, Čĺslo:

PSC, obec:
tČo:

verejný obstarávatel'
Odberatel'
č,'12'.

verejný obstarávatel'

Obec Kurima

Klepár 1

086 12 Kurima

04322245

Názov:

Ulica, čĺslo:
PSČ, obec:

ICO:

0dberatel'
č'14:

Názov:

Ulica, čĺslo:

PSC, obec:

rc0:

Odberatel'
č.1 6:

Názov:

Uĺĺca, čĺslo:

PSĆ, obec:

rco:

obec Dłvĺn

Námestie Mieru 654/3

985 52 Divĺn

00316041

odberateľ
č.1 3:

Názov:

Ulica, cĺslo

PSČ, obec
lco:

verejný obstarávateľ verejný obstarávatel

0bec Mengusovce

Mengusovce 123

059 36 Mengusovce

00326402

Mesto Tuzovka
Stred 178

023 54 Tuzovka
00314331

Odberatel'
c,1 5:

Názov:

Ulica, čislo:

PSČ, obec:

lČo:

verejný obstarávatel' verejný obstarávatel'

Obec Hrochot'
Námestie Andreja
Sládkoviča 34311

976 37 Hrochot'

0031 3475

Mesto Sered'

Námestie republiky 1 176/10

926 01 Sered'

003061 69

Odberatel'

č,.17

Názov:

Ulica, číslo

PSC, obec

rco:

verejný obstarávatel'
Odberatel'

č.1 8:
verejný obstarávateľ

Obec Zabokreky

Žabokreky Č. 145

038 40 Žabokreky

0031 7047

Názov:

Ulica, čĺslo:

PSČ, obec:

lČo:

Mesto Tomaľa

Mierová 259ĺ14

982 01 Tornaľa

0031 9091

odberateĺ'

č.1 9:

Názov:

Ulica, čislo:

PSČ, obec:

tco:

verejný obstarávatel'

obec Zákamenné

Zákamenné 1002

029 56 Zákamenné

003 1 5001

a

Dodávatel':

Obchodné meno: MAGNA ENERGlA' a.s.

Ulica, čislo: Nitrianska 7555/18, 921 01 PieŠt'any

Zastupený: Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditel'

lČo:35743565

DlČ:2020230135

Zapĺsaný: 0R Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, VloŽka c. 10626rr

Bankové spojenie: Tatra banka, a's.
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Preambula

1' Verejný obstarávatel' na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody pouŽil postup verejného
obstarávanla zadávania nadlimitnej zäkazky bez vyuŽitia elektronického trhoviska pre viac verejných
obstarávatel'oV, resp. ich právne subjekty, ktorého vĺt'azom sa staldodávatel''

2. Verejný obstarávatel' zrealizoual verejné obstarávanie ako nadlimitnú zákazku bez vyuŽitia
elektronického trhoviska na predmet zákazky ,,Dodávka elektrickej eneĺgie s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných sluŽieb _ cvO 118'', ktoľého
výsledkom je táto rámcová dohoda.

3' Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej dohode srl podstatnými náleŽĺtosťami kaŽdej jednotlivej
zmluvy na dodávku a dĺstribúciu elektrickej energie, uzavľetej medzi zmluvnými stranami (pičom na
strane odberateľa je len jeden zo subjektov uvedených v čl. ltejto rámcovej dohody na strane
,odberateľa") počas trvania tejto rámcovej dohody.

4. Jednotlivé čiastkové zmluvy budú uzatvárané s každým odberatelbm' resp. kaŽdým právnym
subjektom (odberateľom) na strane odberateľom samostatne a môŽu byť uzatvorené samostatne pre
odberné miesta na kaŽdé odberné miesto.

5. K uzatvoreniu tejto rámcovej dohody V mene účastnĺkov na strane odberateľov uvedených v Cl.
l (Účastnĺci dohody - ldentifikačné údaje) je splnomocnený centrálny veĘný obstarávatel'_
obstarávacie trhovisko Slovenska.

6. Ustanovenia tejto Rámcovej dohody sú nadradené všeobecným obchodným podmĺenkam
dodávateľa.

7. Ustanovenia tEto Rámcovej dohody sú nadradené ustanoveniam jednotlivých zmlúv
uzatvoľených podl'a a na základe tejto Rámcovej dohody'

cl.lll.
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom dohody je stanovenie základných práv a povinnostĺ odbeľateľov na jednej skane a
dodávatel'a na druhej strane pri zabezpečovani dodávky, odberu a distribÚcie elektrickej energie s
prevzatĺm zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenĺm sluŽieb spojených s pouŽĺvanĺm prenosovej
sÚstavy a ostatných regulovaných sluŽĺeb (ďalej len ,,dodávka elektriny").

2' Dodávatel'sa zaväzuje dodávat'odbeľateľovi elektrĺckú energiu vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku vrátane distribúcie elektrickej energie do jednotlivých odberných miest podľa časti
predmetu zákazky pre vŠetky odberné miesta Špecifikované v prĺlohe č,. 1 Zoznamodberných miest a
spotrieb (totoŽná s prĺlohou c. 2 k súťaŽným podkladom) tejto rámcovejdohody na základe výsledku
veĘného obstarávania.

3. Tolerancĺa subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým mnoŽstvom elektriny a mnoŽstvom
skutočne odobratej elektriny' ReŽim prenesenej zodpovednostĺ za odchýlku, (t.j. preniest'na seba
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J
nákĺady s tým spojené a riziko nepredpokĺadaného zvýśenia priemernej ceny eĺektriny v dÔsledkuplatby za odchýlky) sa viaŽe na plánovani mnozstvo ,oo.* uilłtrickej energie pre kaŽdéhoodberatel'a podl'a subjektu, pre ktorého ,. ouJ. eĺektrická energia dodávat'

ä'. ,:ĺn'..ľľ'o'.'n:ä:'o 
odoberat'elektrinu a zapĺatit'dodávateĺbvi za dodávkuelektriny cenu podl,a

5' Dodávka elektrĺny je splnená prechodom ele kltriny zdistribučnej sústavy spoločnosti, ku ktorą jeodberné miesto odberatel'a pripojené oo ooi.'eľ.,o mĺesta oooeraŕela, t j. prechodom elektrinycez
:i:l'j.'.eJ|ľl'Ji;l'l'"' 'u 'e,.ou'n 

u'łutočňuje o*.n.o ,.rinĺckych práv k dodanej elektrine

6' Technĺcká Špecifikácia odberného miesta a technický popĺs meraĘ sÚpravy, ktorá poskytu.je
JĹxHľ:''"Ľ:,ľ:::;:ľ.:x:ľ*:mľFffi ;iläiaT,','luuuoooáa*e.äi,t,ioĺóiĺ

7 ' Zmluva bude rešpektovat'základné obchodné podmĺenky, dané touto rámcovou dohodou, počas
ľ:t:ľľĹ]l:';ľől''y 

a oooe'atei š.l.'*ri. t.nto tou.,. přřnt, a zapĺatit,zaň kÚpnu cenu

ct. tv.

Dodacie podmienky

,l 
",ľl:Ilill.sa 

zaväzuje dodat'predmet rámcovejdohody na základe jednotlivých zmlÚv podl,a čĺ

2' Predmet rámcovej dohody sa vzt'ahuje na subjekty, s mĺestom dodania _ odberné mĺesta
:;il:;::':^;i:;:/;;;,'ľÍ;[;ilił,u v prĺlohe č l'ZonnamoJoe,n1i.n míest a,ponĹn ftotožná

3' Termíny dodávky a objednané mnoŽstvá su uvedené v prílohe č,. 1 Zoznamodberných miesta spohĺeb (totoŽná s prĺlohou č' 2 k sÚt'aŽným podkladom)'

4' V prĺpade' ak odberatel'pohebuje dodatočné mnoŽstvá presahujÚce mnoŽstvá dohodnuté preobdobia dodávky v jednotlivých 

''o''iá'a,ňy.h 
zmluvách, 

'*ä o.''.oat, dodávateľa o ich zvýŠenie
ľ;'n''r''ä il:ffi[|nipoĺ'''nL"ń;;;;í;' sa dodávatel . ojo.'..t lom dohodnú ĺormou dodatku

1' Tolerancia odberu. eĺektrickej energie - v rámci plnenia tejto zmĺuvy nebude voči odberatelbvi
:,:ĺli'.l?i:.ilľ.lľ]::o''ana'ziaĺnä pokuta alebo prĺplaioł la neodobratie aĺebo odobralie

6' Právo písomne stanovit'b urzovýdeň pre 
ľ::í: ceny elektrickej energie v jednotlivých odberoch;il'ä ''J3:fflä'lerPrevedené na obstarávacie trhovjsko slou.irru' Podzámock á 6716, g72 01
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7, Stanovenĺe buzoveho dňa pre prĺsĺušné obdobie nákupu bura zaslané eĺektronickyĺajneskor 

' ;.';;;;ľiffi-ľ:: o:l'^ľ:ľvené 
v pĺsomne1 formeobchod@magn... rł Burzovýdeň bude ,ľ'o 

oo 12:00 hod' nz

termĺnu novej dodávky. anovený najnesłor ĺä'l 
e-mailovÚ adresu dodávafel'a;

dní pred zaćiatkom najskorŠieho

8. Dokument stano
rámcovejooiojy.'"""vujúci 

buzový deň podľa predchádzajúceho 
bodu sa stane prĺĺohou Ęto

cl. v.
Určenĺe ceny a platobné podmienky

Cena predmetu obstarania:

.] _ ĺ:o'. cena ple kaŽdú samostatnú zmĺu,

^''ä:[ľ:ľiff :ff JľJiĺ:J....',ffi ťłii,.,; ľ*[*:ľ'ľ,J,:,łlJľľ:?,iläy:nVzorec pre výpočet zmluvnej ceny pre rok 2019:
C19 = 

p pXE SK BL CAL-19 _ ((SJT _ 
l"KPVT)+1SPNi-ł(PNT)) \.vvl'(JT) +(sW-KW) 

+ (sNT-KNT) + svo -KVo)+('PVT-

Vzorec pre výpočet zmíuvnej ceny pre rok 2020:
CZj = 

p pXE SK BL CAL_20 _ ((SJT . K.ł(PW)*1sľx1-ĺ(PNT)) r\Yv'''JT) +(sW-KW) 
+ (sNI-KNT) + SVo -KVo) 

+(SPVT-
Vzorec pre výpočet zmluvnej ceny pre rok 2a21:
C21 = P PXE sK BL CAL-2í '(SJT - 

KJT) +(SVo - KVo))
Legenda pre skratky pouŽĺté vo vzorcoch:

C Cena častĺpredmetu obstarania za rok
SJT Celková spotreo. 

"'ĺ""**":::::' 
,::'*' 

vypočítaná pre moŽnost'objektívneho 
vyhodnotenia

sVT affi:a_obstarávatel'a 
v MWh _ jednotariía

sNI ffi; 
spotreba obstarávateľa v MWh ] vňoka tarĺĺasvo i]ffi spotreba obstarávatel'a v MWh - nizka tarifa

ľľl trträďi'fř;ľ,'ffi:,ff 
'ľľl -'-ďäetĺenĺe

spotreba obstarávatel,a ] ľľ.| - vykurovacia t
v MWh - 'ŕ*'.r".ä ŕlľ: ľl'"top - vysoká tarifa

"rr::':::-:';;;:
Cena za fixné náklady na 1 odberné mĺestoimesiac bude 0,00 €.Hodnoty spotrieb SJT
oostaravaďlo;;;ň'' sVT' sNT' svo' SPVT aSPNT sú ..,|::i'i spohebami verąných

za prĺslušné obdobíe nákupu 
'l.o..,,'r.í"Lr,r*n' Tieto údaje sÚ presne

n
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UVedené V prílohe č.;,i;ö ; ł |!ř ^!n',Í'Í,ľil.:ĽT:lľ. ffi:ľ i?j,lll?;,iii ľnÍ.j:':: : Jff Ĺ :,ffii
KJT

KVT

KNT

KVO
KPVT

KPNT

Maximálne

KJT max=

KVT max=

KNT max=

KVO max=

KPVT max=

KPNT max=

Koeficient jed notarĺfy

Koeficíent vysoká tarlfa
Koeficĺen t n tzka tarif a
KoeÍicient veĘného osvetlenia
Koeficient vľkurolce1 łariý priamotop _ vysoká tarifaKoefĺcient vykurovacej t.nry prĺ''.'.p _ nízka tarifa

prípustná výśka jednotlivých 
multiplĺkatívnych koeficientov je nasledovná:

1,15

1,25

0,90

0,95

1,15

1' í5

2' V prípade, Že takto stanovená zmlus prísluśnou platnou legisl.tĺro, ,,eq-ĺili'Jil',lir,oł1i,ľj,u'iektoreho odberateĺ'a V rozporedodávatel'le 
oovinnÝ túto ce';;;#;ř,'.oy.oopovedala 

..no'::::ľlł 
fup"s.y'J.'ł''ao'.e .mceny sa toto ustanovenle nevzt'ahuje. 

ovy zu(JpoV€dala cenovej reguĺáciĺ. l'la ostatne zmluvné

3' Záväznézmluvné.koeficientyjednotlivých 
taríf:

a) KJT = 1,12KoefićióntpJno Ĺriĺa
b) KVT = 1 ,20 Koeficient uysołj tariĺa
c) KNT = 0,87 Koeficient nlła Ĺrĺĺa
d) KVO = 0,87 Koefici.nt uere1nä osvetlenie
e) KPVT = 1,09 Koeíici.nt ullłuro
f) KPN T = 1, 09 Koe;icĹ; ; ;ů;-,::lľ,:1[ľ;[il'Jľ ;ä: i: #j'-

1.r:,r:n, 
zmluvné jednotkové ceny V jednotliv,

vyčíslené u n..poáunujŠtruktúre;

:] 9jlr- = KJT'p pXE sK BL cAL _xx 
= , .bJ9.V]* 

= KVT - P PXE sK BL óoi -* =

:] :ľI'' = KNT - P PXE sK BĹ il ;;= ''o] 
9Yoľ = KVO-P PXE sx sl őłL; =e) CPW = KPVT - P PXE sx sicAŕ*- 

=vysoká tarĺfa

Ľff*'= 
KPNT - 

P PXE SK BL cAL -XX =. '

€!yy.| Cena jedno tarĺfy v roku 20xx

iy.y I Cen a vysokej tarĺfy

1ľWh Cena nízkejtaľífy
uĽľ|.a.n. u.olného osvetlenia

'....,. €iMWh Cena vykurovacej tarĺfy prĺamotop -
€/MWh Cena vykurovacej tarífy priamotop - nĺzka

o

1
I

I

i
I

ľ
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4' Ceny 1ednotĺivých tarĺf vypoČítané uvedeným výpoČtom z koeficientov jednotlĺvých tarífa akĺuálnej hodnoty P PXE SK BL CAL-xx (koncovka ,,x" sa nahradĺ koncovkou čísla aktuálneho rokupre daný rok nákupu) budÚ platit'pre vŠetky odberné miesta a budÚ v nej zahrnuto vsetły nákĺadyspojené s cenou siĺovejeĺektrickej energie a prevzatia zodpovednostĺ za odchýlku'

5' Spotrebná daň a cena za zabezpečenĺe dĺshĺbÚcie budú fakturované ako samostatné poloŽkysĺuŽby' podl'a štátom určených reguĺativ, v súĺade s platnými pJuny,'ĺ predpismi v SR' Spotrebná daňstanovená podĺ'a zákona ospotrebnej dani zeĺektriny, ur,lir rr.'ného plynu a ceny regulovanýchpoplatkov za dístribÚcĺu eĺektriny vrátane prenosu elektriny a strát pń prenose elekkiny, systémovésluŽby' náklady systému a ostatné poplatky vo výŠke o'náuu*, platnýmí a účinnýmĺ rozhodnutĺamiUradu pľe reguĺácĺu sietbvých odvetví Slovenskej republíky (d'aíej len ,,ÚRso1 budú fakturované vjednej faktúre, spolu s cenou elektrickej energie'

6' V prípade Zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových popĺatkov, alebo nových daníprísluŠnými Štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajÚ plnenia podl'a Ęto dohody, má dodávatel,právopoŽadovať od odberatel'a ich zaplatenie a odberatel'sa zavazu1u ,ĺ.,o poplatky alebo dane zapĺatit,.Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanÚ elektrickÚ .nurgiu sa zavázuje odberatel, uhradit,spÔsobom podl'a dohody.

ĺ;,*.|j,l]'o 
úhrady preddavkov a faktÚr sa bude reaĺizovat'prevodným príkazom alebo inkasným

8' Mesačná platba za slużby obchodníka za odberné miesto je dohodnutá v sume 0,00 €.
9' Dodávateľ je oprávnený kcene podľa čl. V. bod.1, preÚčtovať za distrĺbučné sluŽby ceny lenv takej výške' ktoré sú uvedené v platnom rozhodnutí Ú,;j;il;;g''J;ĺ' J;.rý;ř.Jräĺ' (URS.)pre obdobie trvanĺa zmluvy' Cena za zabezpečenĺe dĺstrĺbúcie bude fakturovaná ako samostatnápoĺožka sĺuŽby' podľa štátom určených regulatív, v súlade . pl.tiŕ'i právnymi predpĺsmi v SR.
í0' Dodávateľovi vzniká vočiodberatelbvi nárok na cenu plnenia za dodávku elekhickejenergia adohodnutých dístribučných sluŽieb, ktoré sú predmetom Ęto rámcovej dohody, na základe daňovéhodokladu _faktÚry' vystaveného najneskÔrdo 15. dňa nasllou1ĺceňo mesiaca, so splatnostbu 30dníod dátumu vystavenia faktúry dodávatelbm.

11' V cene za kaŽdÚ poloŽku, ako aj v celkovej cene musĺa byt'zahmuté všetky náklady uchádzačavsúvislosti splnením predmetu zákazky. Cena musí oyt'łonelna, níe je ju moŽné dodatočne

:ffi:Íl.?'oŤ*' 
nie je oprávnený fakturovať Žiadne fixJ poplatky súvĺsĺace s dodávkou

12' Nárok dodávatel'a voči odberateľovĺ na zálohové platby na odobratú elektrickt] energĺu budeupravený v jednotlĺvých zmluvách uzavretých na základe a podĺ'a tejto rámcovej dohody. šamotnynárok' výŠku a režim záĺohových platíeĹ .ijor'oonĺ jednotlĺví účastnícijednotlivých zmlúv tak, aby tovyhovovalo odbeľatelbvi s ohľadom n.;..,o ,po.ob fĺnancovanĺa.

13' Vo vyúčtovacích faktúrach sa zohľadnia všetky uhradené preddavky za obdobie, za ktoré sadodávka uskutočnila' Splatnost'vyúčtovacích}aktÚr je v súlade s bodom 10 tohto článku'

7
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1' Zmluvná strana bude zodpovedat'za Škodu spÔsobenú porušením povĺnnosti z tejto rámcovejdohody a zmluvy a bude povĺnná ju nahradit'druhej zmluvnej skane, ibaŽe preukáŽe, Že poruŠeniepovinnosti bolo sposobené okolnost'ami vylučujúcimi zodpovednost', resp' v prípadoch nedodaniaresp' neodobrania zmĺuvného mnoŽstva elektriny spÔsobeného nepredvídateĺ'nými poruchamĺ
v dĺstribucnej sÚstave a keď škody boli spÔsobené nedodaním elektriny podla zákona č.251nan Z.z. o energetike v znenĺ neskorších právnych predpisov'2' Ak 1e odberatel'v omeškanĺ s úhradou ktorejkol'vek platby podľa zmĺuvy, vznikádodávatelbvi
právo poŽadovat' od odberatel'a popri plnení Úrok z omeŠkania uo uysL. 0,02205479% z dlŽnej sumyzakaŽdý Ązačatý deň omeškania s Úhradou dlŽnejsumy aŽ do jejzaplatenía,

3' odberatel' nepreberá zodpovednost' za prĺpadné straty vzniknuté u dodávatel,a z dÔsledkunezrealĺzovania dodávky elektrickej energie'

cl, vl.
Sankcĺe

ct, vlt

1' Jednotlĺvé zmluvy uzatvorené na základe a podľa tejto rámcovej dohody nemôŽu obsahovat,ustanovenia, ktoré by obsah tejto rámcovej dohody akokol'vek pozmeňovali, obmedzovali, čivylučovali' V prĺpade, ak bude jednotlivá zmluva alebo obchodné podmienky obsahovat, ustanovenia
V rozpore s touto rámcovou dohodou alebo ju budú obmedzovat', tieto ustanovenia budú neplatné. Preodskánenie akýchkol'vek pochybností p|atĺ' Že spÔsob určenia ceny a jej výpočtu dohodnutý v bode1' Čl' V' (Určenie ceny a platobné podmienky) Ęto rámcovej dohooy je záväznýa bude dodrŽanývšetkými učastníkmidohody počas trvania učĺnnosti tejto rámcovej dohody aŽ do skončenia Úcinnostijednotlivo uzatvorených zmlúv na základe a podl'a tejto rámcovej johooy.

2' Účastnĺci sa dohodli, že v prĺpade zmeny objektĺvnych okoĺností (napr. zánik odbemého młestaa pod'} alebo podstatného poruŠenia kaŽdejjednotlivej zmĺuvy uzatvorenej na základe a podl,a tejtorámcovej dohody ktoroukolVek zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo zmluvu vypovedat,písomnou výpovedbu s výpovednou dobou dva (2) mesiace, ktorá začne plynÚt, prvým dňomkalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému Účastníkovi zmluvy. odlišnédojednanĺe výpovednej doby jednotlivej zmluvy je účastníkmi takejto zmluvy moŽné, výpovedná dobavŠak nesmie byt'dlhŠia ako 3 mesĺace.

3' Jednotlivé čiastkové zmluvy uzatvorené podl'a a na základe tejto rámcovej dohody sa nebudúautomaticky predlżovat'.

Spôsob uzatvárania a ukončenia účinnosti jednotlivých zmlúv

cl. vlll.
Záverečné ustanovenia

1' Táto rámcová dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísanĺa oboma zmluvnými stranamia Účinnost'nadobÚda dňom nasledujÚcim po dnijej zverelnenia podl'a ustanovení zákona č.211ĺ20oOZ'zoslobodnomprĺstupekiníormáciámaozmeneadoplnenĺniektoýchzákonovvznenĺneskoľšĺch
predpisov.
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2. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitŮ' a to do skončenia pĺalnosti a účinnosti
jednotlĺvých individuálnych zmlúv uzatvorených na základe a podl'a tejto rámcovej dohody' Skonćenĺm
platnosti tejto rámcovej dohody nie sÚ dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán dohádnuté v tejto
rámcovej dohode, ktoré sa vzt'ahujú na dodávku elekkickej eneľgie realizovanú na základe
jednotlivých ĺndĺviduáĺnych zmlúv uzatvorených na základe a podľa tejto rámcovejdohody

3. Účinnosť Ęto rámcovej dohody skončĺ;
a) uplynutĺm doby, na ktorÚ bola uzatvorená, alebo
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán, alebo
c) odstúpením od dohody v prípade závaŽného poruŠenia povinností a záväzkov vyplývajúcich
z tejto dohody,

V tomto prípade nastanú Účinky odsttipenia od 1, dňa kalendárneho mesiaca nasledujÚceho po
doručení odstúpenĺa, pričom plnenia poskytnuté podl'a tejto rámcovej zmluvy a podľa jednotĺivých
indivĺduálnych zmlúv do okamihu zániku jej trvanĺa si zmluvné strany ponechajÚ. OdstÚpenĺm od
zmĺuvy nezanikajÚ dojednania zmluvných strán týkajÚce sa zodpovednosti za škodu ani právo
dodávateľa vyfakturovat' odberatel'ovi dohodnutú zmluvnÚ cenu za dodávky uskutočnené do
nadobudnutia účinkov odstúpenia.

4' Neoddelitel'nou súčastbu jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe a podľa tejto rámcovej
dohody stj obchodné podmienky (d'alej len 

"OP") dodávatel'a platné ku dňu podpĺsu tejto rámcovej
dohody, ak ích ako prílohu k jednotlivej zmluve bude uplatňovať.

5' V pľĺpade rozporu medziznenĺm tejto rámcovej dohody ďalebo zmluvy uzatvoľenej na základe
a podl'a tejto rámcovej dohody a oP, su rozhodujrice dojednanĺa uvedené v tejto rámcovej dohode
a/aĺebo jednotlivej zmluve uzatvorenej na základe a podl'a tejto rámcovej dohody. 

)

2' Dodávatel'zodpovedá odberatelbvi za škody v prípade porušenia zmluvných povinností, ktorú je
povinný odberateľovi nahradiť, Dodávatel' nie je oprávnený uplatňovat' voci odberateľovi Žiadne
sankcie a nároky, a to ani v prípade, ak taká sankcĺe urcujú oP.

7 ' KaŻdý z účastnĺkov dohody je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne porušenĺm jeho povinnostĺ
voči druhému účastníkovi dohody. Ak dodávatel'z vlastnej viny nedodá odberatelbvi elektrickú energĺu
do prísluŠného oM alebo poruší svoje povinnosti vzt'ahujÚce sa k prísluŠnému oM iným spÔsobom,
odberateľ má po preukázaní rozsahu Škody právo na náhradu vzniknutejŠkody, ak bola preukázatel,ne
spÔsobená dodávatelbm elektrickej energie a vznikla v súvislosti s týmto nedodanĺm alebo v sÚvĺslosti
s iným takýmto porušením povinnosti dodávateľ. Právo na náhradu škody ner'rznĺká za mnoŽstvo
nedodané pń oprávnenom obmedzenĺ a|ebo prerušení dodávok elektrickej eneľgie zo strany
dodávateĺ'a (napr' vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov a havarijného odberového stupňa,
obmedzenie alebo preruŠenie dodávok z dÔvodu poruŠenia zmluvy odberateľom, údrŽby a iné).
odberatel' je zodpovedný za akékolVek poruchy, straty na častĺ ojberného elektrického meradla
odberatel'a, ktoým prechádza elektrická energia.

8' Táto dohoda sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym porĺadkom Slovenskej republiky.
Táto dohoda sa bude spravovat' ustanoveniami obchodného zákonnĺka a Zákona o energetike'
Vzťahy, ktoré vzniknú pri reaĺizácii tejto dohody medzi účastníkmi dohody a dohoda ich neupravuje'
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sa budú riadit'ustanoveniami vyššie uvedených všeobecnezáväzných právnych predpisov. V rozsahu,

ktorého sa to týka, sa Ůčastníci dohody budÚ riadit' platnýmĺ Technickými podmienkami PDS a
Prevádzkovým poriadkom PDS a sú povinný dodrŽiavať povinnosti, ktoré im tieto predpisy ukladajú.

9. Táto rámcová dohoda môŽe byť menená a doplnená iba postupne čĺslovanými pĺsomnými

dodatkami podpísanými na to oprávnenými zástupcami oboch účastnĺkov tejto rámcovej dohody.

10. Neoddeliteľnou súčastbu tejto rámcovejdohody stj nasledovné prĺlohy:

a) Prĺloha č' 1 ,: Zoznam odbemých mĺest a spotrieb

b) Príloha č,.2.:Yzor zmluvy/zmlriv o dodávke elektrickej energie vrátane jej/ich prĺloh

c) Príloha č. 3': Stanovenie buzového dňa

1 1' Účastnĺci Ęto rámcovej dohody vyhlasujÚ, Že si text tejto dohody riadne prečĺtalĺ, jej obsahu

porozumeli, s obsahom Ęto dohody súhlasia, táto dohoda vyjadruje ich slobodnú vÔľu a nebola

uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju

vlastnoručne podpisaĺi.

12' Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po podpĺsanĺ obdżĺ kaŽdá

zmluvná strana po jednom vyhotovenĺ, Vyhotovenie centrálneho veĘného obstarávateľa bude

uloŽené v jeho archíve'

V Piešťanoch dňa 18.10.2018 V Bojniciach dňa
/0,/ĺ zĺlłť

V mene dodávateľa: V mene

Martin Ondko,

predseda predstavenstva a generáĺny riaditeľ

MAQNA Eľ{EBGlA a's.
'NitÍianska 7555;18

92l o1 Pleśl'any^
lČo .',5 7.1i 565 Q

|Č DPH 5111i)3c2:j0135

A..?
0í B4nh.
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ą
Príloha č. 2 k ránrcovej ĺĺĺlhode Číslo zmluvy:

ľÁvRrĺ Z]!ĺLt]vY o DoDAVKE ELEKTRINY

vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečenínl distribúcie elektriny a súvisiacich

siet'ovýcb služieb, uzavľetá podl'a zákona (..25llŻ0lŻ Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektoľých zákonor'

a $8 Vyhlášky Únso ć. Ż4t20l3 Z,z,,ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou

a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v spojení s $ 269 ods.2 zákona č.513/l99t Zb. obchodný

zákonník v zneni neskorších predpisov

medzi:

osoba opľávnená konat':

Sídlo:

Ičo
DIč DPH:

Bankové spojenie:

IBAI{:

Kód banky:

Úaaj o zápise:

(d'alej len,'dodávatel"')

osoba oprávnená konat':

Sídlo:

lčoĺoátum naľodenia:

DIČ:

Bankové spojenie:

Kontaktná osoba:

IBAN:

Kód banky:

Úaaj o zápĺse:

(ďalej len,'odberatel"')

MAGNA ENERGIA a.s.

Maĺin ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditel'

Nitrianska 7555/18' 92l 0l Piešťany

35743565

sK2020230t 35

2622738682il100

SK22 l l00 0000 00Ż6ŻŻ73 8682

TATRSKBX

zapísaná v obchodnom registri okresný súd v Trnave. oddiel: Sa, Vlożka čĺslo: l0ó26lT

a

Článok l.

Pľedmet zmluvy

Prędmętom tejto zrnluvy je záväzok dodávatel'a po dobu účinnosti tejto anluvy:

a) dodávať elekľinu do odbemých miest odberatel'a Špecifikovaných v prĺlohe č. l tejto zmluvy (ďalej len ,,odberné

miesto") za podmienok dohodnuých v súlade s Rámcovou dohodou o dodávke elektrickej eneľgie (d'alej len

',rámcová dohoda"), za podmienok dohodnutých v tejto anluve a Všeobecných obchodných podmienkach

vydávaných dodávatel'om, ktoých znenie platné a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohou č' 2 tejto zmluvy

(d'ale.i len,.VOP"),

b) prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto vočĺ zrjčtovatel'ovi odchýlok,



q
Strana 2i4

c) zabezpečit' pre odberatel'a distribúciu elektriny a sluŽby spo.iené s dodávkou elektriny (d'alej len .,disľibuČné

sluŽby")

2. Predmetom Ęto zmluvy je tież záväzok odberatel'a dodanú elektrinu odobrať a zaplatit' za dodávku e|ektriny a

za distribučné služby cenu Špecifikovanú v článku lV' tejto znrluvy.

Článok ll.
Dodávka elektľĺny

L Dňom zač,iatku dodávĘ elektriny podlä tejto zmluvy je

2. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom mnoŽstve odvodenom od spotreby odberatęl'a v

odbernom mięste za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto zmluva.

3. Za ęlektrinu dodanú podl'a tejto zĺnluvy je povaŽovaná elektrina, ktorá prešla meradlom v odbernom mieste, v

mnoŽstve, ktoré dodávatelbvi poskyol prevádzkovatel'distribučnej sústavy (d'alej len ''PDS").

čHnok Ilt.

Zodpovednost' za odchýlku

l. Dodávatel' má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovatęl'om odchýlok - akciovou spoločnosťou OKTE.

2' Dodávatel'vyhlasuje, Že preberá zodpovednosť za odchýlku odberatel'a v plnom rozsahu.

3' EIC kód bilančnej skupiny dodávatel'a, ako subjektu zúčtovania odchýlky' je 24X-MAGNA-E-A--B.

Čtánok IV.

Cena

l. Cena za dodávku elektriny je stanovená ako pevná cena bez sankcii za nedočerpané, resp. prekĺočené mnoŽstvo

elektrickej energie, tj. dodávatel'elektriny sa zaväzuje, Že si nebude uplatňovať Žiadny doplatok ceny nad rámec ceny

za dodávku, ako sú sankcie za nedočerpanie, resp. prekročenie zmluvného mnoŽstva elektriny.

2. Cęna za dodávku elekÍriny v jednotlivých tarifách je dohodnutrĺ podl'a článku V., bod 3' ľámcovej dohody pre všetky

oM uvędęné v Prílohe č. l nasledovne:

a) pre oMobie od ............ do ...........

pre produkt lT JT/VT

pre produkt 2T VT

NT

pre produkt VO VO

pre produkt 2P VT

NT

b) pre oMobie od ............ do

pre produkt lT
pre produkĺ 2T

EUR/KWh

EUR/KWh

EUR/kWh

EURiKWh

EUzuKWh

EUP,KWh

pre produkt VO
pre pľodukt 2P

JTA/T

VT

NT

VO

VT

NT

EUR,/KWh

EUR/KWh

ELIR,/KWh

EUR/KWh

EUR/KWh

EURikWh
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V cene za dodávku elektriny uvedenej v tomto bode je obsiahnutá dodávka elektńny a prevzatie zodpovednosti za

odchýlku.

Mesačná platba za odberné míesto je dohodnutá v sumę 0'00 €'

3. Ceny za distribučné sluŽby sú fakturované v súlade s cennĺkont distribúcie prĺsluŠného PDS' vydanýnl na základe

platného a účinného cenového rozhodnutia ÚRSo pre prísluŠného PDS. Dodávatel' je oprávnený k cene podl'a Čl' IV.

bod 2. pńúčtovať za distribučné sluŽby ceny len v takej výške, ktoré sú uvedené v platnom rozhodnutĺ Úradu pre

reguláciu sieťovych odvetví ÚRSo) pre obdobie ľrvania zmluvy. Cena zazabezpečenie distribúcie bude fałÍurovaná

ako samostatná položka služby podl'a štátom urČených regulativ v súlade s platnými právnymi predpismi v SR.

4. Spoľebná daň bude fakturovaná ako samostatná poloŽka podl'a štátom určených regulatív, v súlade s platnýrni

právnymi predpismi v SR' Spotrebná daň je stanovená podl'a zákona o spotrebnej dani z elektńny, uhlia a zemného

plynu.

5. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alębo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní prĺslušnými štátnymi

oľgánmi SR, ktoré sa ýkajú plnenia podl'a tejto dohody, má dodávateľ pľávo poädovať od odbęratel'a ich zaplatenie

a odbęratel' sa zavazuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrickú

eneľgiu sa zaväzuje odberatel' uhradit' spôsobom podl'a dohody.

6' Ceny za distńbučné sluŽby a spotrebná daň budú fakrurované vjednej fakture, spolu s cenou za dodávku elektriny'

7 . Dodávateľ bude účtovať daň z pridanej hodnoý (DPH) podl'a pľíslušných právnych predpisov vo výške sadzby platnej

v čase dodania pľedmetu zákazky.

Článot v.

Platobné podmĺenky

l ' Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny do odberných miest podl'a tejto zmluvy je obdobie uvedené v prĺlohe č.

l tejto zlTúuvy.

2' odberatel' v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie l rok) sa zaväzu1e za dodávku silovej

elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a sluŽieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distńbučných

poplatkov pravidelne lx mesačnę vo výŠke l00% predpokladaného mesačného odbeľu, so splatnosťou v l5. deň

męsiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúľa' so zohľadnenĺm pravidelných mesačných platieb je splatná v 30. od dátumu

vystavenia faktúry'

odberatel'v odberných miestach s mesačnýtn odpočtom (fakturačné obdobie l mesiac) sazaväzuje za dodávku silovej

elektriny uhĺádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a sluŽięb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných

poplatkov pravidelne lx mesačne vo výŠke ó0% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v l5. deň

mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohl'adnením platieb za prĺsluŠný mesiac je splatná v 30' deň od dátumu

vystavenia faktury.

3. Spôsob úhrady preddavkov a faktur sa bude realizovať prevodným príkazom alebo inkasným príkazom.

4. Dodávatel' je oprávnený účtovať odbeľatel'ovi úroky z omeŠkania platieb vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za kaŽdý

deň omeškania.

5. Ak sa odberatel'dostane do orneŠkania s rikadou faktury o viacako l0 dníod jej splatnosti' dodávatel'zaŠle

odbęratel'ovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 2'00 Eur vyfakturuje dodávatel'

odbeľatel'ovi vo fakhrre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.

6 ' Pńpad, kedy odberatel' ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru' je podstatným porušenínl zmluvy,

ktoréje dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a distribučných sluŽieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávatel'môże
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nazák]ade tejto skutočnosti poŽiadať PDS o odpojenie odbemého miesta odbęratel'a od distribučnej siete

Článok Vl.

Trvanie zmlury

l . Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do

2. Pred uplynutím doby, na ktoru je zmluva uzatvorená, môŽu zmluvné stľany ukončiť túto zmluvu |en na źklade
vzájomnej dohody, ktoní sa uskutoční pĺsomnou formou'

3. Každázo zmluvných stránje oprávnená od zm|uvy odstupiť, ak

a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo

b) bol podaný náwh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane tręťou osobou, pričom dotknutĺĺ zmluvná strana je

platobne neschopná alebo v úpadku, alebo

c) bol na majetok druhej zmluvnej stľany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzrr zamietnutý

pľe nedostatok majetku. alebo

d) druhá zmluvná strana vstupila do likvidácie.

článok vII.

Spoločné a závereč'né ustanovenia

l. Zmluvné strany sa dohodli, że práva a povinnosti, ktoré nię sú upravené rámcovou dohodou, touto zmluvou, VoP a

Prevádzkovým pońadkom PDS, sa v zmysle $ 26l resp. $ 2ó2 obchodného zĺĺkonníka sprawjú ýmto zákonom'

2. Túto zmluvu je moŽné męniť a dopĺnať iba písomnýnri dodatkami po súhlase oboch zmluvných stnin. Všetky dodatky

budú označené poradoqimi číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.

3 - Táto zmluva je neoddelitel'nou súčasťou návrhu zmluvy. VŠetky ustanovenia tejto zmluvy sú v súlade so znením návrhu

zmlury' V prípade rozporu medzi znením tejto zmluvy a znenim návrhu zmluvy, sú rozhodujtice dojednania uvedené

v náwhu zmluvy.

4. Táto mtluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom

nasledujricim po dnijej zverejnenia na webovom sídle odberatel'a.

5. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, kaŽdá s platnosťou originálu' pričom odberatel'obdrŽĺjeden

rovnopis a dodávatel' jeden rovnopis'

6- Zmluvné stľany v;_hlasujú, Že tuto zmluvu uzatvárajú s|obodne a váżnę, že ích zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, Že

ustanovenia tejto zmluvy- sú pre nich zrozumitel'né a určité, Že zĺnluvu neuzatviirajÚ v omyle a následne po tom, čo si

tuto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu. ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

V Piešťanoch. dňa ..........'....20 l 8 v'.............................., dňa

dodávatel' odberatęl'
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Stanovenie burzového dňa pre určenie ceny elektrickej energie

Dodávateľ:

Magna Energia, a.s.

Nitrianska 75551't8

921 01 Pĺešt'any

Slovenská republika

Na základe RámcoveJ dohody č. cvo 118 sut'aŽných podkladov k zákazke na dodanie tovaru s názvom:
,,Dodávka elektľickej energie s preraatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distľibučných rluŽleb -
cvo 1í8", o ktorej bolo zverejnené oznámenĺe o vyhlásenĺ veĘného obstarávanĺa v Uradnom vestnĺku Európskej
únie č. 2018/S 137_3125ĺ3 zo dňa 19.07.2018, si Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 0'l Bojnice,
Slovenská ľepublika, llo: ąn605 í5, uplatňuje právo stanoviť buzový deň pre určenie ceny elektrickej energie v mene
kupujúceho. Stanoveným bur:ovým dňom ie deň íí.ĺ0.20ĺ8' Na základe stanovenia tohto dňa je dole' v súlade
s ustanoveniami Rámcovej dohody stanovená cena ďektrickej energie.

Takto stanovená cena elektĺickej energie pre rok 20ĺ9 je naslďovná:

Rok 20'l9 - Cena P PXE sK BL cAL_19 = 56,60 €JMWh

KJT *PPXESKBLCAL-19= 1,1200 - 56,60 63,39 gMWh

KW 'P PXE SK BL CAL-19 = 1,2000 I 56,60 67,92 eilWh

KNT . P PXE SK BL CAL-19 = 0,8700 t 56,60 49,24 €/Mwh

KVO - P PXE sK BL cAL_19 = 0,8700 * 56,60 = 49,24 €/[twh

KPW'PPXESKBLCAL-19= 1,0900 t 56,60 61'69 €/MWh

KPNT'PPXESKBLCAL-19= 1,0900 t
56,60 61'69 €,łlwh

Cena jedno tarify

Cena vysokej tarify

Cena nízkejtaĺify

Cena tanĺ pre veĘné
osvetlenie

Cena vykurovacej tarify

priamotop - vysoká tarŤfa

Cena vykuľovacej tarify

pńamotop - nízka tarifa

Takto stanovená cena elektrickej eneĺgie pre rok 2020 je nasledovná:

Rok 2020 - Cena P PXE SK BL CAL-20 = 52,03 gtUVh

KJT . P PXE SK BL CAL-20 = 1,1200 t
52,03 58,27 €/MWh

KW ' P PXE SK BL CAL-20 = 't,2000 52,03 62,U AilWh

KNT 'P PXE SK BL CAL-20 = 0,8700 * 
52,03 45,27 €/MWh

KVO - P PXE SK BL CAL-20 = 0,8700 . 52,03 45,27 eilWh

Cena jedno tarĘ

Cena vysokej tariÍy

Cena nízkejtarify

Cena tarĘ pre verejné
osvetlenie
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KPW ' P PXE SK BL CAL-20 = 1,0900 t 52,03 56'7í gllwh

KPNT 'P PXE SK BL CAL-20 = 1,0900 i 52,03 56,7ĺ €llJlwh

Cena vykurovacej tarify

priamotop - vysoká tarĺfa

Cena vykuľovacej tarify

pľiamotop - nízka tańfa

Takto stanovená cena elektrickej energie pre rok 2021 je nasledovná:

Rok 2021 - Cena P PXE SK BL CAL-21 = 49,92 eMWh

KJT - P PXE sK BL cAL-21 = 1,1200 ' 49,92 = 55,91 €/lłWh

KVo 'P PXE sK BL cAL-21 = 0,8700 * 49,92 = 43,4Íl €/Ítlwh

Cena jedno taĺĘ

Cena tanfy pre veĘné
osvetlenie

V Bojniciach 12J02018

& Slovenská'
centrum
obstarávania

Podzámocká 67/6
972
rlo:

0t
ąŻ

Bointce
260 5.l5

v.r.

riadĺteľ

Strana 2 z 3

Výkonný ĺiaditeľ: lng Íomás roth Predseda správnej rady; |n8 Luboś BabaÍtk
\ 0901 803 306
Ei babarrk@r sco.sk

\ 091 r 801 105
ĺ!l toth@l sCo'sk



a a

J

slovenské centÍum obstarávania
s|dlo PodŻamocka 6'1/6,97Ż 0l 8o1nlĺe

centrala HUĺbônovo nám 46,972 0l Bo1ĺlrce
09ll 803 10r,090t 803 JO6. Oglr 803 t05

www I sto rk ceńtra|a@t-sco 5k

W
Slovenské'
centrum
obstarávania

Magna Energia, a.s. ýmto potvrdzuje pńjatie závŁne stanovených cien eĺektĺĺckej energie na jednotlivé oMobia dodávok
elektrickej energie v zmysle tohto dokumentu 

'Stanovenie buzového dňa pľe určenie ieny elektricke| energie,,
a zároueń vyhlasuje' Že vyššie uvedené záväzné jednotkové ceny budú aplikované do vŠetkých jednotlĺých čiastkových
zmlúv o dodávke elektrĺckei energie ceny pre všetĘ subjeĘ zaradenédo CVo 118.

V Piešt'anoch dňa ĺ8'10'20'18

Výłonný íiaditeĺ: lt18 Tomáś rotll
\ 09r I 8oJ lo5
B torh@a sco sk

Martin Ondko
predseda predslavenstva
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