SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
Odběrné místo - …..…..…..….
DODAVATEL

ZÁKAZNÍK

ENERGETIKA KUŘIM, a. s.
Štefánikova 41, č. p. 110
602 00 Brno
IČ: 28260945
DIČ: CZ 28260945
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
číslo účtu banky: 1071004740/5500
společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně
oddíl B, vložka č. 5378
licence na obchod s elektřinou 141226758
licence na distribuci elektřiny 120705683

uzavírají podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném
znění a příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu tuto Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny

I. Předmět smlouvy
1.

Závazek dodavatele dodávat měsíčně elektřinu zákazníkovi ve sjednaném rozsahu, rezervovaná roční kapacita …. MW s
převzetím závazku zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku a to za podmínek
uvedených dále v této smlouvě.
Sjednané množství dodávky elektrické energie od ………. do ……….
leden ….. MWh
duben ….. MWh
červenec ….. MWh
únor ….. MWh
květen ….. MWh
srpen
….. MWh
březen ….. MWh
červen ….. MWh
září
….. MWh

říjen
….. MWh
listopad ….. MWh
prosinec ….. MWh

2.

Závazek dodavatele zajistit distribuci sjednaného množství elektřiny do odběrného místa a systémové služby distribuční
soustavou provozovatele DS a to za podmínek uvedených dále v této smlouvě.

3.

Závazek zákazníka platit dodavateli za dodávku elektřiny, distribuci, systémové služby a ostatní související služby (dále jen
distribuce elektřiny) dle této smlouvy.

II. Místo spotřeby, odběrné místo, měření
Adresa odběrného místa: …..…..…..…..…..…..…..…..…..
Ulice č. pop./ č.or.:
…..…..…..…..…..…..…..…..…..
PSČ obec:
…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Napěťová hladina: VN
Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
standartní
Měření je umístěno v rozvodně VN na straně VN
Perioda sjednávání odběrového diagramu: měsíčně

odběrného místa pro dodávku: objekt trafostanice …..…..
odběrného místa pro distribuci: objekt trafostanice …..…..
Specifikace odběrného místa: konečná spotřeba
Způsob měření: Typ A

III. Produkt, cena a platební podmínky
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
Název:
…..…..…..…..…..…..…..
Ulice č. pop./ č.or.:
…..…..…..…..…..…..…..
PSČ obec:
…..…..…..…..…..…..…..
Způsob úhrady daňových dokladů:
…..…..…..…..…..…..…..
Fakturace:
…..…..…..…..…..…..…..
Splatnost faktury:
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Produkt: dodávka elektřiny oprávněnému zákazníkovi ze sítě vn
Cena za dodávku:
Je sjednána individuální cena ve zvláštním ujednání této smlouvy.
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IV. Zvláštní ujednání

Vyhodnocení dodávky elektřiny:
Elektřinu dodanou odběrateli bude dodavatel měsíčně vyhodnocovat pro její vyúčtování. Z naměřených údajů se stanoví celkové
množství odebrané elektřiny a ocení se cenou elektřiny.
Dodavatel se zákazníkem sjednávají na období od …..…..…..….do …..…..…..…. individuální cenu:
jednotarif – …..…..…..…./MWh bez DPH za skutečně odebranou elektřinu
K výše uvedeným cenám bude připočítána daň z přidané hodnoty a případně další daně ve výši platných předpisů.
V případě prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) podle Smlouvy je prodlévající dlužník povinen zaplatit
věřiteli úrok z prodlení veš výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Cena za distribuční služby je stanovena příslušným Cenovým rozhodnutím ERÚ; tyto ceny nelze smluvně měnit. Těmto cenám bude
připočtena příslušná cena DPH.

V. Doba platnosti smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do …..…..…..….. Smlouva je platná podpisem obou smluvních stran a účinnosti nabývá
dne …..…..…..….. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Práva a
povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy přechází na případné právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany prohlašují,
že se podrobně seznámily s obsahem této smlouvy, jejímu obsahu porozuměly a že si nejsou vědomy žádných překážek, nároků třetích
osob ani jiných právních vad, které by jejímu uzavření bránily či způsobovaly její neplatnost. Na důkaz toho připojují k tomu oprávnění
zástupci smluvních stran své podpisy.

Za dodavatele:

Za zákazníka:

V Kuřimi

V Kuřimi

dne:

………………………………
Zdeněk Mokrý
Předseda představenstva

dne:

……………………………………
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