ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA: SEO70181320

Příloha č. 1aa ZD

ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NN

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají "Smluvní strany"

"OBCHODNÍK"
obchodnífirma:

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Sídlo:

Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

25458302

DIČ:

C225458302

Zapsaná v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem spis. zn. B 1457

Licence na obchod s elektřinou:

140805731

Registrace OTE:

283

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:
Číslo datové schránky:

_
U8dda

Zastoupen/jednající:
(dálejen "Obchodník")
a

"ZÁKAZNÍK"
obchodnífirma:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlo:

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČO:

00845451

DIC:

CZOO845451

Zapsaná v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Číslo datové schránky:
Zastoupen/jednající:
(dálejen "Zákazník")

tuto

Stránka 1 z 8

ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA: SEO70181320

Příloha č. 1aa zo

ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

SMLOUVU o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NN
(dálejen "Smlouva")

Čl. 1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřenou podle ustanoveni § 50 odst.
2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu statní správy v energetických odvětvích

("Energetický zákon"), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku na Obchodníka.
2.

Práva a povinnosti Smluvních stran jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách dodávky elektřiny,
které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy a spolu se smlouvou tvoří nedílný celek (dále jen „OPD").

Čl. 2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny
(dále jen „sdružené služby"), tzn. dodat sjednané množství silové elektřiny za podmínek sjednaných ve
smlouvě a převzít odpovědnost za odchylku (dále jen „dodávka elektřiny") a zajistit distribuci elektřiny a

systémových služeb (dálejen „distribuční služby") do odběrných míst (dálejen „OM") Zákazníka.
2. Zákazník se zavazuje odebrat sjednané množství elektřiny v OM podle podmínek této Smlouvy a uhradit
Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a za distribuční služby
3.

Dodávka elektřiny a distribuční služby se uskutečňují z distribuční sítě příslušného provozovatele distribuční
soustavy (dále jen "PDS")

podle smluv o připojení, které Zákazník uzavřel s PDS prostřednictvím

Obchodníka, v souladu s Pravidly provozováni distribuční soustavy (dále jen „PPDS") a ,,Podminkami
distribuce elektřiny", vydanými příslušným PDS. Obchodník a Zákazník sjednávají, že zánik některé ze smluv
o připojení ani její změny uzavřené mezi Zákazníkem a PDS nemají vliv na platnost Smlouvy.

Čl. 3.
SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST

1. Specifikace odběrných míst, to je:
.

EAN OPM

.

Název a adresa OM

.

Rezervovaný příkon (hodnota hlavního jističe před elektroměrém v "A")

0

Typ měření

.

Sazba distribuce

.

Plánovaný roční objem množství elektřiny, případně rozepsaný na VT a NT

jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy — seznam odběrných míst nízkého napětí.
2. Zákazník prohlašuje, že má příslušná majetkoprávní oprávnění k OM uvedeným v předchozím odstavci, a
zavazuje se zajistit v souladu s platnou právní úpravou připojení OM specifikovaných v předchozím odstavci
k distribuční soustavě příslušného PDS.
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3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v seznamu odběrných míst, který tvoří Přílohu č. 3 této
Smlouvy, odpovídají údajům o odběrném místě uvedeným ve smlouvě o připojení odběrného místa
k distribuční soustavě. Obchodník neodpovídá za chyby ve vyúčtování, způsobené uvedením nesprávných
údajů oodběrném místě vPříloze č. 3 této Smlouvy Zákazníkem a Zákazník se zavazuje zaplatit
Obchodníkovi cenu za sdružené služby dodávky elektřiny ve výši dle údajů ve smlouvě o připojení
s příslušným PDS. V případě, že Zákazník požaduje sjednat změnu rezervovaného příkonu nebo změnu
sazby distribuce oproti jeho současnému stavu, je povinen tento požadavek doručit Obchodníkovi

dohodnutým způsobem.

Čl. 4.
ČASOVÁ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. Období dodávky:
Datum a obchodní hodina zahájení dodávky: 1. 1. 2022 0:00 hod.
Datum a obchodní hodina ukončení dodávky: 31. 12. 2023 24:00 hod.
V případě, že u některých odběrných míst bude stanoveno odlišné období dodávky, je to uvedeno v Příloze
č. 3 — seznam odběrných míst nízkého napětí.
2. Odběrový diagram a způsob jeho sjednávání a upřesňování:
Zákazník sjednal s Obchodníkem množství elektřiny pro všechna Odběrná místa na období trvání dodávky
ve výši 1263,44 MWh.
Případné nedočerpání nebo překročení plánovaného ročního odběru elektřiny v jednotlivých odběrných
místech uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy nebude ze strany Obchodníka podléhat žádným cenovým
přirážkám či jiným sankcím.

Čl. 5.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Cena za dodávku silové elektřiny bez daně z elektřiny a bez DPH je smluvní a je uvedena v Příloze č.2 této
Smlouvy a sjednává se pro celou dobu trvání Smlouvy dle čl. 6. této Smlouvy.

2.

Cena za distribuci elektřiny a systémové služby bude stanovena podle platného Cenového rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu.

3.

K účtované ceně se připočítává daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty stanovené platnými právními
předpisy.

4.

Platební podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy - Obchodní podmínky dodávky elektřiny.

5.

Obchodník bude poskytovat Magistrátu města Ostravy na e-mail: santendersystemscz, popřípadě
Zákazníkovi na základě jeho písemného požadavku, soubor dat v elektronické podobě ve strojově čitelném
formátu, obsahující kompletní údaje o realizované dodávce elektřiny v rozsahu dat dle fakturačních
dokladů. Obchodník je povinen poskytnout soubor dat, dle věty předchozí za každý kalendářní rok
dodávky dle této Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 kalendářních dní od provedení vyúčtování
Zákazníkovi. Za pozdní dodání předmětného souboru dat má právo Zákazník požadovat smluvní pokutu
odpovídající výši smluvní pokuty za prodlení Obchodníka s vystavením zúčtovací faktury ve smyslu čl. V.
odst. 9. Obchodních podmínek dodávky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zákazníka
požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i
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ve výši přesahující smluvní pokutu. Obchodník výslovně prohlašuje, že je s výší smluvní pokuty srozuměn a
považuje ji za zcela přiměřenou vzhledem ke svému závazku.

6.

Z důvodu provozních potřeb může být v průběhu trvání Smlouvy měněn počet OM Zákazníka, a to
jak zrušením OM uvedených v této smlouvě, tak zřízením nových OM, v této smlouvě neuvedených.
Obchodník bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení o
zřízení nového OM zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

7.

Obchodník je povinen uvádět na fakturách číslo smlouvy Zákazníka.

Čl. 6.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2022 00:00 hod. do 31. 12. 2023 24:00.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření. Účinnost Smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru
smluv.

Čl. 7.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal OPD, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

2.

Smluvní strany určují kontaktní osoby oprávněné k jednání k naplnění této Smlouvy a dalším úkonům,
včetně přijetí změn této Smlouvy; také určují doručovací adresy pro vzájemnou komunikaci. Tyto osoby a
adresy jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.

Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnou formou, výhradně vzestupně číslovanými dodatky opatřenými
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, takže jakákoliv ústní ujednání o změnách této Smlouvy
budou považována za právně neplatná a neúčinná.

4.

Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle této Smlouvy oddělitelný od ostatního obsahu byl nebo by
se stal neplatným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních
závazků (povinností) podle této Smlouvy; Smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo

nevymahatelný závazek (povinnost) novým, platným a vymahatelným závazkem (povinností), jehož
předmět bude nejvhodněji odpovídat předmětu a účelu původního závazku (povinnosti); pokud by tato
Smlouva

neobsahovala

nějaké ustanovení,

které by bylo jinak pro vymezení práv a

povinností

odůvodněné, Smluvní strany se zavazují takové ustanovení do Smlouvy doplnit; ostatní ustanovení této

Smlouvy zůstávají beze změny.
5.

Tato Smlouva se řídí právem České republiky; není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné
vztahy Smluvních stran příslušnými ustanoveními Energetického zákona a jeho prováděcími předpisy

(vyhlášky, cenové rozhodnutí ERÚ, apod.) a občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů. V
případě, že za doby trvání smluvního vztahu dojde ke změně platných právních norem nebo k přijetí
nových, bude smluvní vztah upraven v souladu s nimi.
6.

Při zániku jedné nebo druhé Smluvní strany přecházejí smluvní závazky z této Smlouvy na právního
nástupce zanikající Smluvní strany.

7.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
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Smluvni strany prohlašují, že k této Smlouvě přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém
projednání, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci aje výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což
potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
Obchodník je oprávněn zveřejnit, že Zákazník odebírá elektrickou energii od Obchodníka. Tuto informací
je Obchodník oprávněn uvádět ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech a
rovněž ji sdělovat prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků komunikace. Za tímto účelem je
oprávněn použít též aktuálního loga Zákazníka ve správné podobě.

10.

Obchodník bere na vědomí, že Zákazník podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím v platném znění, aje oprávněn obsah Smlouvy včetně příloh a případných dodatků v plném
rozsahu zveřejnit na svých internetových stránkách/profilu zadavatele, a to po dobu časově neomezenou.

11.

Ujednání obsažená v této smlouvě mají přednost před ujednáními obsaženými v OPD.

12.

Obchodník bere dále na vědomí, že Zákazník je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu, včetně všech jejích příloh, zveřejnit na
portálu veřejné správy v registru smluv. Obchodník souhlasí se zveřejněním Smlouvy a všech jejich příloh
v plném rozsahu, vyjma podpisů zástupců Smluvních stran jakožto osobních údajů chráněných dle
příslušných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Smlouvy zajistí Zákazník, přičemž
se o tom zavazuje neprodleně informovat Obchodníka na e-mailovou adresu zakazkchentropolcz nebo
do jeho datové schránky. Data uvedená v registračním listu Smlouvy dle čl. X. odst. 8 OPD nejsou pro
Zákazníka při zveřejňování Smlouvy závazná.

13.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů — údaje budou doplněny Zákazníkem pouze v případě, jsou-Ii pro Zákazníka
relevantní, v opačném případě zůstanou údaje nevyplněny:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 06877/RM1822 /105 ze dne 08. 06. 2021,
kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Dodávky elektrické
energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na roky 2022 - 2023".
O uzavření této smlouvy rozhodla na straně Zákazníka rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

usnesením č. 3429/RMOb1822/54/21 ze dne 13.09. 2021.

Smlouva obsahuje následující přílohy:
Příloha č. 1. — Obchodní podmínky dodávky
Příloha č. 2. — Cena elektřiny

Příloha č. 3. — Seznam odběrných míst 2 nízkého napětí [BUDE DOPLNĚNA PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Příloha č. 4. — Kontakty a kontaktní osoby oprávněné k jednání pro naplnění Smlouvy

Stránka 5 z 8

ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA: SEO70181320

Příloha č. 1aa ZD

ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Stránka 6 z 8

ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA: SE070181320

Příloha č. 1aa ZD

ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Příloha č. Z

Cena elektřiny
Cena za jednotku silové elektřiny

Distribuční sazba

Vysoký tarif (VT)

Nízký tarif (NT)

Stálá platba

Kč/M Wh

Kč/M Wh

Kč/l OM/měsíc

c 01d, c 02d, c 03d

1731,80,-

——

c 25d, c 26d

1731,80,-

1731,80,—

c 27d

1731,80,-

1731,80,—

c 35d

1731,80,-

1731,80,—

c 45d, c 46d

1731,80,-

1731,80,—

c 55d, c 56d

1731,80,-

1731,80,—

c 62d

1731,80,-

D 01d

1731,80,-

—

D 25d

1731,80,-

1731,80,—
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Příloha č. 4

Kontakty a kontaktní osoby oprávněné k jednání pro naplnění
Smlouvy
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