Příloha č. 6
Podmínky smlouvy k veřejné zakázce s názvem: „ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ZE
SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ“, jejímž zadavatelem je obec Svojetice, IČO: 002 40 834, se sídlem
obecního úřadu Na Kopci 14, Svojetice, 251 62, Mukařov
Pozn. Smluvní strany jsou zde pro přehlednost označeny jako dodavatel (tj. účastník výše označeného
zadávacího řízení) a objednatel (tj. zadavatel výše označené veřejné zakázky), přičemž dodržení tohoto
označení ve smlouvě není povinné.
Kupní smlouva předložená dodavatelem nesmí obsahovat:
-

-

-

Smluvní pokuty či jiné srovnatelné sankce vůči objednateli. V případě prodlení objednatele
s úhradou ceny elektrické energie je dodavatel oprávněn účtovat pouze zákonný úrok z prodlení.
Jakékoliv ujednání, které by umožňovalo dodavateli v průběhu trvání smlouvy jednostranně
navýšit cenu neregulované složky elektrické energie (cena regulovaných složek se řídí platnými
právními předpisy).
Jakékoliv ujednání, které by umožnilo dodavateli v průběhu trvání smlouvy ukončit či omezit
dodávky elektrické energie z jiného důvodu, nežli z důvodu prodlení objednatele s úhradou
ceny po dobu delší nežli 60 dnů.
Jakékoliv ujednání, které by ukládalo objednateli povinnost k úhradě jakékoliv částky vyjma
úhrady za spotřebované množství elektrické energie.

Kupní smlouva předložená dodavatelem musí obsahovat:
Identifikace dodavatele a osob oprávněných za něj jednat, uvedení kontaktních údajů dodavatele.
Závazek dodavatele zajistit dodávky elektrické energie pro odběrná místa objednatele, která jsou
specifikována v příloze č. 7 zadávací dokumentace:
Maloodběr s roční spotřebou cca 161,4 MWh/rok v kvalitě odpovídající garantovaným standardům
kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů, a to zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění a aktuálně platných Sdělení
Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí.
Závazek dodavatele v případě výskytu závady odstranit tuto závadu do 12 hodin od jejího nahlášení.
V případě závad, jejichž odstranění není ve stanovené lhůtě objektivně proveditelné bude lhůta pro
odstranění stanovena dohodou mezi objednatelem a dodavatelem.
Za nedodržení lhůty k odstranění závad je stanovena smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč za každý
započatý den prodlení.
Oprávnění objednatele odebrat větší nežli předpokládané množství elektrické energie bez jakékoliv
penalizace.
Cena: Uvedení veškerých požadovaných údajů o ceně (viz zadávací dokumentace) vč. ustanovení, že
cena je konečná a zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího nutné k řádné realizaci plnění.
Platební podmínky
-

Objednatel bude hradit pouze skutečně spotřebované množství elektrické energie, přičemž
nebude povinen odebrat celé předpokládané množství elektrické energie.
Fakturace bude prováděna bezplatně.
▪ U všech OM z vysoké hladiny napětí a pro 2 odběrová místa z nízkého napětí
(Parkovací domy Kopečná a Panenská) bude fakturace probíhat měsíčně.
▪ Pro ostatní odběrná místa nízkého napětí (křižovatky) bude fakturace probíhat
čtvrtletně.

Příloha č. 6
-

-

-

Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Závazek dodavatele dodat fakturu objednateli na adresu sídla obecního úřadu Na Kopci 14,
Svojetice, 251 62 Mukařov
Závazek dodavatele na daňovém dokladu pro platbu ceny zboží uvádět pouze bankovní účet,
který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Pokud bude na
daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně
v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového
dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny zboží. Pokud by kupujícímu
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na
náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
Oprávnění objednatele vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury
není objednatel v prodlení se zaplacením. Dodavatel je povinen fakturu řádně opravit a doručit
ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Závazek dodavatele uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo
smlouvy objednatele.

Sankce:
-

V případě prodlení dodavatele s dodáním elektrické energie bez zavinění objednatele je
dodavatel povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za každý den
prodlení.

Úprava podstatného porušení smlouvy pro účely oprávnění k odstoupení od smlouvy:
-

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu
§ 2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
o prodlení dodavatele s dodávkami o více než 3 kalendářní dny,
o úpadek dodavatele nebo objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
o naplnění důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

Závěrečná ustanovení
- Ustanovení o tom, že smluvní strany berou na vědomí, že obec Svojetice je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a dále, že smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
-

Uvedení a označení citlivých dat.

-

Zákaz pro každou ze smluvních stran postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky ze
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

-

Ustanovení, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

