
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny, ze dne 21. 5. 2007, ev.

č. FTNSP 070200043

Cenové ujednání pro rok 2019

uzavřený mezi

dodavatel:

Thomayerova nemocnice

sídlem Vídeňská 800 140 59 Praha 4 - Krč

ZGStoupenáí—náměstkyni pro techniku a provoz
IČ: 00064190

DIČ: CZOOO64190

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtuz20001-36831041/071 0

IBAN: CZ42 0710 0200 0100 3683 1041; BIC: CNBACZPP

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Zapsaná v obchodním rejstříku u

Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

a

odběratel:

Institut klinické a experimentální medicíny (dále jen „IKEM“)

sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

jednající: ředitel

IČ: 00023001

DIČ: CZ00023001

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 42334041/0710

Zřizovací listina ze dne 29.5.2012 č.j.17268—ll/2012

dále též společně „smluvní strany"

I. Cenové ujednání

Toto cenové ujednání je stanovením ceny elektrické energie podle „Smlouvy o sdružených službách

dodávky elektřiny“ evidenční číslo FTNsP 070200043 uzavřené mezi oběma stranami dne 21.5.2007.

Cena za dodávky elektřiny dle distribuční sazby C02d je sjednána pro odběrné misto č. 5: pavilon V —

budova pro období od 1.1. 2019 do 31.12.2019 takto:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

položka tarifu cena bez DPH Jednotky

Stálý měsíční plat 312,00000 Kč/63A

Silová elektřina 2,01700 Kč/1 kWh

Za distribuci 2.44034 Kč/1 kWh

Sýstémové služby 0.07619 Kč/1 kWh

Příspěvek OZKV 2562.84000 Kč/A/měsíc maximálně 0,495 x spotřeba v kWh

Operátor trhu 6.93000 Kč/měsíc

Sazba za zvýšené zajištění 0.00000 Kč/1 kWh

Sazba za NZ 0,00000 Kč/1 kWh

Měsíční poplatek za odběrné misto 99.00000 Kč

Daň z elektřiny 0,02830 Kč:/1 kWh
 

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (tzv. DPH) dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Cena za dodávky elektřiny dle distribuční sazby C02d je sjednána pro odběrné místo č. 6: pavilon V —

technologie pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019 takto:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

položka tarifu cena bez DPH Jednotky

Stálý měsíční plat 312.00000 Kč/63A

Silová elektřina 2.01700 Kč/1 kWh

Za distribuci 2.44034 Kč/1 kWh _

Systémové služby 0.07619 Kč/1 kWh

Příspěvek OZKV 2562.84000 Kč/A/měsíc maximálně 0.495 x spotřeba v kWh

Operátor trhu 6,93000 Kč/měsíc

Sazba za zvýšené zajištění 0.00000 Kč/1 kWh
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Sazba za NZ 0.00000 Kč/1 kWh

Měsíční poplatek za odběrné místo 9900000 Kč

Daň z elektřiny 0,02830 Kč/1kWh  
 K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (tzv. DPH) dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

II. Další ujednání

1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající

zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v Registru

smluv.

2) Toto cenové ujednání je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze, dne:

za dodavatele

V Praze, dne:

za odběratelej, 1_ U1, 2019

   náměstkyně pro techniku a provoz ředitel IKEM

 

 


