Dodávka médií č. 39 028

č. RS 000886 00 19
Č. sml. odběratele: S00084/OST/2019/40
Č. SAP odběratele:
3

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

zastoupený:
bankovní spojení:

.
, vedoucím odboru Energetika
Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
č. ú.: 1930731349/0800
IČ:
00005886
DIČ:
CZ00005886
OR:
vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „dodavatel“)
a
společníci společnosti vystupující pod názvem: „HOCHTIEF CZ – ENERGIE – výtah KN“:

HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 466 78 468
DIČ: CZ46678468
Zastoupená:
, ředitelem divize Dopravní stavby, a
.
, ředitelem obchodně technické nabídky divize Dopravní stavby
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
a
Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČ: 451 46 802
DIČ: CZ45146802
zastoupená:
.
, statutárním ředitelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
(dále obě společnosti společně jen „odběratel“)
adresa odběratele pro zasílání korespondence:
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby, Plzeňská 16/321 , 150 00 Praha 5
adresa odběratele pro zasílání faktur:
HOCHTIEF CZ a. s., náměstí Tomáše Bati 424, 391 02 Sezimovo Ústí II
bankovní spojení odběratele: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 1387555522/2700

uzavírají tuto

smlouvu o poskytnutí médií
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Dodávka médií č. 39 028

č. RS 000886 00 19
Č. sml. odběratele: S00084/OST/2019/40
Č. SAP odběratele:

I.

Dodavatel bude odběrateli přenechávat elektrickou energii a vodu (dále též „media“) ve stanici
metra Karlovo náměstí pro provoz zařízení staveniště stavby Bezbariérové zpřístupnění stanice
metra Karlovo náměstí.
Max. příkon elektrické energie je omezen hodnotou hlavního jističe pro jednotlivá odběrná místa
3*50A.

II.

Jednotkové ceny za přenechaná média jsou stanoveny takto:
a) el. energie bude účtována dvousložkově
1. složka ceny je úhradou nákladů na nákup el. energie pro síť metra od prvotního dodavatele.
Bude účtována v průměrné výši za fakturační období - aktuálně nyní ve 3. kvartálu 2019
v přepočtené průměrné výši 2,291 Kč/kWh.,
2. složka ceny je daň z elektřiny dle zákona č.261/2007 Sb - aktuálně ve výši 0,0283 Kč/kWh.
Odběr bude účtován v denní sazbě.
b) úhrada za služby spojené s přenecháním el. energie ze sítě metra, vypočtená dle metodiky
auditora z 12/2001 a odvislá od ceny vstupů na příslušný kalendářní rok - aktuálně ve výši 1,37
Kč/kWh.
c) voda (vodné a stočné) - odběr bude účtován v sazbě podle platného ceníku dodavatele vody do
objektu.
K fakturovaným cenám bude připočtena DPH podle platných předpisů.
Celková cena za poskytnutí medií nepřekročí 50 000,- Kč bez DPH. Pokud by skutečná spotřeba
medií měla překročit tuto částku, je možné cenu za poskytnutí medií zvýšit, nicméně pouze na
základě dohody smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

Dodavatel spotřebu:

III.

 elektrické energie bude stanovovat odečtem instalovaného podružného elektroměru
 vody bude stanovovat odečtem instalovaného podružného vodoměru

IV.

Konečné vyúčtování dle skutečné spotřeby provede dodavatel za uplynulé pololetí k měsíci červnu
a prosinci běžného roku. Jsou-li v zaslaném vyúčtování chyby, je odběratel oprávněn vyúčtování vč.
faktury dodavateli do 15 dní od jeho doručení na adresu odběratele pro zasílání faktur vrátit
k přepracování. Doručením opraveného vyúčtování běží nová lhůta splatnosti.
Faktury jsou splatné do 30ti dnů ode dne jejich doručení na adresu odběratele pro zasílání faktur.
Všechny daňové doklady musí obsahovat náležitosti dané právními předpisy a číslo smlouvy
odběratele včetně čtrnáctimístného čísla SAP uvedeného v záhlaví smlouvy o poskytnutí medií.
Faktury neobsahující číslo smlouvy a číslo SAP nebo jinak formálně či věcně vadné faktury nebo
faktury nedoručené na adresu odběratele pro zasílání faktur, nebudou odběratelem zaplaceny a
budou dodavateli vráceny k opravě a přepracování. V takovém případě se vylučuje odpovědnost
odběratele za případné prodlení s příslušnou úhradou a po doručení opravených faktur odběrateli.
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č. RS 000886 00 19
Č. sml. odběratele: S00084/OST/2019/40
Č. SAP odběratele:

Faktura je zaplacena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den lhůty připsána
k účtu dodavatele.
Za pozdní úhradu plateb se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

V.

Odběratel se zavazuje dodržovat platné předpisy týkající se odběru elektrické energie a vody
a všechna operativně vyhlašovaná regulační opatření k závazným úsporám energie. Jakékoliv
zásahy do zařízení, které by měly vliv na zvýšení příkonu elektrické energie, či zvýšení spotřeby
vody projedná odběratel neprodleně s dodavatelem. Pro případ takovéhoto neprojednaného zásahu
do zařízení, který by měl vliv na zvýšení příkonu elektrické energie o více než 0,5 kW nebo
spotřeby elektrické energie a vody se sjednává smluvní pokuta ve výši 30 000,- Kč za každý
zjištěný případ.

VI.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody, které vzniknou výpadkem dodávek elektrické energie či
vody.

VII.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do skončení provádění stavby Bezbariérové zpřístupnění
stanice metra Karlovo náměstí. Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí kterékoli ze
smluvních stran i bez udání důvodu v dvouměsíční výpovědní lhůtě. Ukončit smlouvu je dále
možné písemnou dohodou obou smluvních stran. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně. Dodavatel je oprávněn po
písemném upozornění přerušit dodávku elektrické energie a vody v případě závažného porušení
podmínek této smlouvy odběratelem. Závažným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 prodlení s úhradou plateb delší než 30 dnů
 porušení podmínek čl. V této smlouvy.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by odběrateli příp. třetím osobám v
souvislosti s přerušením dodávek vznikly.
Dodavatel obnoví dodávku až po zaplacení všech dlužných částek, včetně sjednaných úroků, příp.
sjednané pokuty a nákladů spojených s vymáháním dlužné částky. Zároveň odběratel uhradí
poplatek za obnovení dodávek ve výši 500,- Kč.

VIII.
Jednáním ve smyslu této smlouvy jsou pověřeni:
za dodavatele:
za odběratele:

.

Tel.:

,

Tel.:

e-mail:
e-mail:

IX.

Odběratel je povinen dodavateli neprodleně písemně oznámit:
-

jakékoliv změny identifikačních údajů, zvláště adresy pro zasílání faktur a korespondence

-

jakékoli změny využití daných prostor.
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V případě nesplnění této povinnosti ponese odběratel veškeré následky, které z porušení této
povinnosti vzniknou. Kontaktní údaje uvedené v této smlouvě lze kdykoli změnit písemným
oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti měnit znění této smlouvy.
Pro zasílání korespondence použije odběratel adresu:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
odbor Energetika
Sokolovská 42 / 217, Vysočany
190 00 Praha 9

X.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné
informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Smlouvu v
registru smluv zveřejní dodavatel.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

XI.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.
Tato smlouva se vyhotovuje v sedmi stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží dodavatel a tři
odběratel.
V Praze dne 10.9.2019

V Praze dne 18.10.2019

za odběratele:

za dodavatele:

_____________________

_____________________

Jiří Dušek
ředitel divize Dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Vladimír Houda
vedoucí odboru Energetika
Dopravní podnik hl. města Prahy,
akciová společnost

________________________
Ing. Jan Potůček
ředitel obchodně technické divize Dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a.s.

______________________
Ing. Richard Záruba
statutární ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.
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