
 

 

Návrh dodatku Smlouvy o sdružených službách dodávky

 

elektřiny - AKTIV+ FAVORITZ 09/2019 sum w

Cislo smlouvy SoSSE/5579318

Obchodník s elektřinou (na straně jedné): Zákazník (na straně druhé):

Pražská energetika, a. 5. Městská část Praha-Šeberov

sídlo Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 sidlo K Hrnčířúm 160 Šeberov.

IČ* 60193913 149 00 Praha—Šeberov

DIČ“ CZ60193913 IC: 00241717

zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddil B DIC: CZ00241717

vložka 2405 bankovní spOjeni

bankovni s o eni Komercni banka, a.s. číslo účtu.

Čislo„mm ieiefon-i
číslo registrovaného Jičastnika trhu: 116 e—mai|.'>

Zákaznická linka PRE— Číslo zákazni a; 3510107068

email„ Číslo zákaznického učtu 1031 5408

(dále jen „ o ava e Čislo odběrného místa 8110690760

adresa odběrného místa. K Hvrnčiřum 160.

Šeberov, 149 00 Praha-Šeberov

(dále jen „zákazník“)

I. Změny smlouvy

zakaznik a dodavatel se dohodli na těchto změnách Smlouvy o sdružených službách dodavky elektřiny uzavřené pro výše

uvedené odběrné místo (dále jen „smlouva'*):

1) Změna ceny za dodávku elektřiny

Cena za dodávku elektřiny je Sjednána ve formě cenového tariíu AKTIV+ FAVORITZ 09/2019, který je složen zceny

za spotřebovanou elektřinu ve VT 1.650100 (1.99650) Kč/MWh a ze stálého měsíčního platu za odběrné místo ve výši 99,00

(119,79) Kč:/měsíc. Uvedené ceny jsou bez DPH„ v závorce pak včetně DPH ve výši 21 %, Ceny neobsahUjí daň z elektřiny.

jejíž výše ke dni uzavření této smlouvy Čini28.30 Kč/MWh.

zakaznik se dále zavazuje uhradit dodavateli cenu souVisejici služby v elektroenergetice ve výši dle účinného cenového

rozhodnuti ERU (k dlSDOZICI na stránkách www.eru.cz).

V případě prodloužení smlouvy dle odst. 3) tohoto dodatku se stanoví nová cena za dodávku elektřiny ve výši ceny uvedene

dodavatelem pro přiznanou distribuční sazbu vučinněm standardním ceníku elektřiny PRE PROL‘D KLASIK, Dodavatel

zveřejňUje tento cenik na svých internetových stránkách www pre cze Dodavatel je oprávněn tento cenik měnit způsobem

Sjednaným v OPD. Zákazník podpisem tohoto dodatku výslovně akceptuje Čl. |||. OPD.

Dodavatel poskytne zákaznikow jednorázovou slevu z ceny za dodávku elektřiny pro dané odběrné místo ve VýŠl 150000

Kč. Sleva se poskytuje za podmínky. že nedojde ze strany zakaznika k ukončení smlouvy před 31.08.2021. Zékaznfl< bere

na vědomí, že v případě porušení této podmínky je dodavatel oprávněn doučtovat mu hodnotu této slevy do ceny za dodávku

elektřiny.

Přiznaná distribuční sazba COZd

2) Změna obchodních podminek21

Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky dodavky komodity c 11/2018 (..OPD“).

3) Změna doby trvání smlouvy

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.08.2021 bez možnosti výpovědi. Vpřípadě, že žádná ze smluvních stran

písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději 4 mesice před uplynutím sjednané doby. že na ukončení smlouvy trvá,

prodluŽUje se smlouva vždy 024 měsíců. V případě. že zakaznik ukonci smlouvu vrozporu správními předpisy nebo

smlouvou, nebo dodavatel odstoupí od smlouvy zdůvodu na straně zakaznika, zaVáZUje se zakaznik uhradit dodavateli

smluvní pokutu. Výše smluvni pokuty je uvedena v ceníku smluvních pokut č. E__04/2015, který je nedílnou součástí smlouvy.
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4) Podřízenost smlouvy—'$

Dodavatel a laka/mk se dohodl. Že práva a povmnostl vznwe ze SNOW/y včetne práv a oovtnnost: 7 oorušenl smlouvy se

budou řldlt zakonem c. 89/?012 Sb \ občanský zakonlk

5) Účinnost dodatku

zakaznlkem podepsaný dodatek nabývá učlnnostl dnem Jeho doručenl dodavatell.

||. Prohlášenízákazníka

Prohlašujt. že sem se seznamll s cenlkem smluvnlch pokut ó EVGA/2015 a OPD které jsou pfrlohou a nedílnou součástí

tohoto dodatku.

Datum u'rrucent :mwnu dodavatelt V .......................... dne v v .

podpls zakazn ka
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|meno a pfumem zastupce zakaznika

 

na zádadé

  

podpls zastupce

  

 

tl Dobrovolné Doskvtnute (or‘takrn‘ uda|e usnadn a Zelekllvr'lt vzapmnou KOmJ'llkaC a společnost P'ažska' energetlka a. s. "ta oprávněny zálem k vyuzm

těchto udalu k pnmo'mu markctnqu dle podmtnek zasllant obcnoontcr: sdělen Zákaznlk ma pravo proti tomuto VYUŽlI* vznest laxoukollv formou namltku a v

tomto ořlpade soolečndst P'ažska energetlka a s‘ toto zoracovanx osoomcn „datu nezahavnhned ukončí.

Pl Tato změna plat pouze \ přlpaoé že nedtlnou součást; smlouvy lsou we r), odm podmlnky dodavatele než 011/2018.

3) Platl pro smlouvu :tlavřenou před 1 1 20M

Stav elektroměru — datu požadovane zmeny bude proveden odhadem Škutmnv stav elekt'oméru nen! povtnny udal ale chcetolt mužete nam IGI nanlasn

do data požadovu'w mvt-Eny na n's:v"otuvv::h Sl'd'lkall'“ www are c: u tlv/vv wc: : “d'uru cz nebo na deazmcke imcu PM 500 530 (135.

  


