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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
OPRÁVNĚNÉMU ODBĚRATELI č.

Smluvní strany: 

Dodavatel elektřiny: 

Firma:			One Energy & One Mobile a.s.
Se sídlem:		Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zapsaná:		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
			oddíl B, vložka 10798
IČO:			01879880
DIČ:			CZ01879880
Jednající:		Ing. Martin Los, statutární ředitel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Pobočka:		Ostrava
Č. účtu (CZK):		3703759359/0800
IBAN (EUR):		CZ87 0800 0000 0037 0375 9359
Registrace OTE:	25559
Licence na obchod:	14163408019
Číslo faxu:		---
Kontaktní osoba: 	Ing. Martin Los, tel.: 910500500, E-mail: zakaznik@oneenergy.cz
(dále jen „Dodavatel“)

Odběratel:

Firma:			Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace
Se sídlem:		Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO:			70631875
DIČ:			CZ70631875
Zastoupená:		Ing. Bc. Magda Mertová
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka	
Číslo účtu (CZK):	13820761/0100
Registrace OTE:	 FORMTEXT      		

Adresa pro zasílání faktur:  Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh
					
Kontakt: Ing. Bc. Magda Mertová
Tel.: 
Mobil: 596745477
Fax.: 
E-mail: mmertova@cujkovova.cz
(dále jen „Odběratel“)

(společně také „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení
Nedílnou součástí této „Smlouvy“ jsou „Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro napěťovou úroveň NN – Odběratelé kategorie C“ (dále jen „Obchodní podmínky“), které tvoří Přílohu č. 1 této „Smlouvy“. V těchto „Obchodních podmínkách“ jsou stanoveny společné zásady vzájemného právního vztahu smluvních stran.
	Odběrné místo „Odběratele“, je připojeno k  distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425 na základě „Smlouvy o připojení oprávněného Odběratele“ (dále jen „Smlouva o připojení“), kterou uzavřel „Odběratel“ s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.  
	„Odběratel“ prohlašuje, že má příslušná majetkoprávní oprávnění k odběrným místům uvedeným v této smlouvě.

II.  Předmět smlouvy a místo plnění
Předmětem této „Smlouvy“ je povinnost „Dodavatele“ zajistit pro „Odběratele“:
dodávku plánovaného množství elektřiny, spolu s převzetím odpovědnosti za odchylku ve smyslu ust. § 18 odst. 1, vyhlášky č. 408/2015 Sb., a
distribuci elektřiny a systémové služby,
do odběrných míst dle této „Smlouvy“ a povinnost „Odběratele“ odebrat sjednané množství elektřiny v odběrném místě podle této „Smlouvy“ a včas uhradit „Dodavateli“ platby za poskytnutí plnění dle této „Smlouvy“.
	Místem plnění je odběrné místo „Odběratele“:

	Seznam a specifikace odběrných míst je uveden v Příloze č. 2. 
			Pro každé odběrné místo je uvedeno:
	EAN OPM;
	adresa odběrného místa;
	Plánovaná roční spotřeba;

Produkt;
Sazba;

III. Technická a časová specifikace dodávky elektřiny
Odběr a dodávka elektrické energie pro odběrné místo je realizována v souladu s podmínkami stanovenými Energetickým zákonem, jeho prováděcími předpisy a podmínkami stanovenými provozovatelem distribuční soustavy ve „Smlouvě připojení“. 
Touto smlouvou se sjednává dodávka elektřiny, která začíná dnem 1. 1. 2018 v 0:00 hod.
	Přechod práv a povinností k dodané elektřině ze strany „Dodavatele“ a elektřině odebírané „Odběratelem“, prostý jakýchkoliv práv třetích osob, se uskuteční v odběrném místě, po přechodu přes měřící zařízení.

IV. Cena, vyúčtování a platební podmínky
Ceny za dodávky elektřiny pro jednotlivá odběrná místa, jsou uvedeny Příloze č. 2.
	Splatnost všech obchodně-závazkových vztahů podle této „Smlouvy“ je dohodnuta na 30 dnů od dne doručení faktury.
	Zálohy hradí „Odběratel“ měsíčně ve výši 1/12 předpokládaného ročního odběru, nebude-li požadovat Odběratel měsíční platby za skutečný odběr dle odst. 6 tohoto článku. Výše záloh je uvedena – Příloha č. 3. V případě vzniku přeplatku Odběratele, bude Dodavatel vždy tento přeplatek vracet na bankovní účet Odběratele a Dodavatel se zavazuje, že nebude tento přeplatek zúčtovávat jako zálohovou platbu Odběratele.
	Vyúčtování záloh platebního kalendáře bude provedeno na základě skutečně naměřených dat zúčtovací fakturou. Zúčtovací fakturu je povinen Dodavatel vystavit nejpozději 30 dnů po skončení období, za které je vyúčtování prováděno.
	V případě prodlení Dodavatele s vystavením zúčtovací faktury či s uhrazením přeplatku Odběrateli ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení vyúčtování, resp. zúčtovací faktury se Dodavatel zavazuje zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky odpovídající vzniklému přeplatku za každé dotčené odběrné místo a každý den prodlení s úhradou přeplatku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i v plné výši.
	Odběratel si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy Dodavateli písemně oznámit (v listinné podobě, elektronicky emailem), že požaduje u odběrného místa/odběrných míst měsíční platby za skutečný odběr, tzn. platby na základě samoodečtu. Změny v tomto případě budou platné od prvního dne následujícího měsíce následující po doručení žádosti Odběratele Dodavateli. Vystaví-li i přesto Dodavatel Odběrateli zálohovou fakturu, nebude Odběratelem hrazena a k této nebude přihlíženo.
	Odběratel si dále vyhrazuje právo, že může po Dodavateli požadovat vč. souhrnné faktury také dílčí fakturu, a to vystavenou na každé jednotlivé odběrné místo Odběratele. V případě tohoto požadavku Odběratel odešle požadavek Dodavateli poštou nebo emailem.
	Dodavatel si nebude nárokovat jakékoliv sankce, poplatky či plnění ze strany Odběratele za překročení či neodebrání předpokládaného množství odběru silové elektřiny.
	Odběratel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškerá vyúčtování a fakturaci formou elektronických prostředků.
	Odběratel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje, že je schopen poskytnout při fakturaci služeb i datový výstup ve formátu CSV (hodnoty odděleny středníkem, záznamy jednotlivě po řádcích) v kódování 852 nebo 1250.

V. Platnost a účinnost smlouvy
Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
	Účinnost této „Smlouvy“ nastává od 1. 1. 2018 od 00:00 hod.
	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2018 00:00 hod. do 31. 12. 2018 24:00 hod.
	V případě, že dojde ke zrušení odběrného místa u „Odběratele“, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je „Odběratel“ oprávněn ukončit smluvní vztah s „Dodavatelem“ k danému odběrnému místu nejpozději 30 dnů ode dne oznámení „Dodavateli“ o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci.

VI. Společná a závěrečná ustanovení
„Odběratel“ podpisem této „Smlouvy“ potvrzuje, že převzal „Obchodní podmínky dodávek elektřiny oprávněnému Odběrateli“, které tvoří Přílohu č. 1 této „Smlouvy“.
	„Odběratel“ prohlašuje, že mu jsou známa Pravidla provozování distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. platná ke dni podpisu této „Smlouvy“, které jsou zveřejněna na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz.
	Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo odběrných míst Odběratele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci této smlouvy.
	Dodavatel poskytne po skončení této smlouvy Odběrateli na základě jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované dodávce elektřiny v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky.
	Změny této „Smlouvy“ a její případné „Dodatky“, lze přijmout výhradně jen písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
	„Smlouva“ je vyhotovena ve dvou (2x) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
	Smluvní strany prohlašují, že k této „Smlouvě“ přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém jednání, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
	Dodavatel se zavazuje jménem a na účet Odběratele učinit veškeré potřebné právní kroky vedoucí k ukončení všech stávajících smluvních vztahů týkajících se sdružených služeb dodávek elektrické energie do odběrných míst, a to tak, aby odběr elektrické energie od stávajícího dodavatele skončil dne 1. 1. 2018 do 00:00 hod. Podmínkou splnění povinnosti uvedené v tomto ustanovení bude vystavení písemného zplnomocnění ze strany Odběratele, a to neprodleně po podpisu této dodavatelské smlouvy.
	Dodavatel souhlasí, že Odběratel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a je oprávněn obsah smlouvy včetně příloh a případných dodatků v plném rozsahu zveřejnit na svých internetových stránkách/profilu zadavatele, a to po dobu časově neomezenou.


Seznam příloh:   
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro napěťovou úroveň NN – Odběratelé kategorie C
Příloha č. 2 - Specifikace odběrného místa
Příloha č. 3 - Platební kalendář – bude vystaven v měsíci před zahájením dodávek
				
				       	

V Ostravě, dne 18.12.2017
V Ostravě, dne 8.11.2017




……………………………………………




……………………………………………
„Odběratel“
Ing. Bc. Magda Mertová

„Dodavatel“
Ing. Martin Los
statutární ředitel

			







