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SOSSE/l 1/2016
 

Obchodník s elektřinou (na straně jedné):

Pražská energetika, a. 5.

sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

lČ: 60193913

DIČ: 0260193913

zastoupený: Jana Kosková, Obsluha zákazníků

zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2405

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404—0749238002/0800

číslo registrovaného účastníka trhu: 116

Zákaznická linka PRE: 267 055 555

e—mail: pre©pre.cz

dále jen „dodavatel“

Číslo smlouvy

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

SoSSE/

Zákazník (na straně druhé):

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA — KUNRATICE

sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha-Kunratice

IČ: 00231134

DIČ: czoo231134

zastoupený: Petr Štola, na základě plné moci

zapsaný v výpis z registru ekonomických subjektů

pod č.j.: 157/04—3120 15.3.2004

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon: 607849151

e-mail: into©praha-kunratice.cz

dále jen „zákazník“

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen "Zákon"), tuto smlouvu:

1. Předmět plnění .

Předmětem plnění z této smlouvy je za podmínek v ní dohodnutých:

a) dodávka a odběr sjednaného množstvíelektřiny mezi dodavatelem a zákazníkem v odběrném místě zákazníka dle této

smlouvy,

b) zajištění související služby v elektroenergetioe dodavatelem pro zákazníka,

c) převzetí povinnosti zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy dodavatelem spolu s odpovědnosti za odchylku

vztahující se k odběrnému místu dle této smlouvy,

d) úhrada smluvní ceny silové elektřiny dle této smlouvy a úhrada regulované ceny související služby v elektroenergetice

zákazníkem dodavateli.

2. Podmínky dodávky elektřiny

Pro dodávky elektřiny dle této smlouvy platí obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2016 vydané dodavatelem (dále jen

"OPD"). Tyto OPD tvoří přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

3. Časová specifikace sdružených služeb dodávky

Dodavatel se zavazuje dodávat elektřinu dle této smlouvy a zajišťovat distribuci a související služby dle této smlouvy

pro zákazníka od 04.05.2017, nejdříve však po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními

předpisy pro zahájení dodávek elektřiny.

4. Trvání závazku

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami aje uzavřena na dobu určitou

do 31.12.2017.

b) Další způsoby a podmínky ukončení této smlouvy jsou stanoveny v OPD.

5. Platební podmínky

Adresa pro zasílání vyúčtování: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE, KLibuši 7/10, Kunratice,

148 00 PRAHA 414

Platebnízpůsob vyúčtování:

Platební způsob záloh / frekvence záloh:

Způsob stanovení výše zálohy:
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Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě / Měsíční interval

Dle předpokládané spotřeby

Městská část Praha-Kunratice

Doručeno 29 05.2017

17 031 O 00

listy 1 přílohy
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6. Specifikace odběrného místa

Odběrné místo: Golčova 28, 148 00 Praha-Kunratice, kulturní zařízení

Číslo odběrného místa: 8110927557

EAN (číselná identifikace odběrného místa): 859182400311461564

Číslo zákazníka: 3510106401

Číslo zákaznického účtu: 30831896

Jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem [A]: 3x100,0

Hladina napětí: Nízké napětí

Typ měřicího zařízení: C (neprůběhové měření)

Regulační stupeň: 7

7. Cena

a) Cena silové elektřiny je smluvní a je sjednána ve formě cenového tarifu ("Produktu silové elektřiny")

PRE PROUD AKTIV KLASlK 24 specifikovaného v účinném Ceníku Pražské energetiky, a. s. PRE PROUD AKTIV (dále

jen “Ceník"). Ceník je nedílnou součástí této smlouvy. Dodavatel je oprávněn tento Ceník měnit způsobem sjednaným

\! OPD (čl. |ll.)r Zákazník podpisem této smlouvy výslovně akceptuje čl. Ill. OPD.

b) Cena související služby v elektroenergetíce je stanovena ve výši podle účinného cenového rozhodnutí Energetického

regulačního úřadu. Přiznaná distribuční sazba: 002d.

8. Další ujednání

V případě, že zákazník ukončí smlouvu v rozporu s právními předpisy nebo smlouvou nebo dodavatel odstoupí od smlouvy

z důvodů na straně zákazníka, zavazuje se uhradit dodavateli smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku

smluvních pokut č. E_O4/2015, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

9. Závěrečná ujednání

a) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnostíoriginalu, z nichž dodavatel obdrží po 1 vyhotovení a zákazník

po 1 vyhotovení.

b) Tato smlouva má následující přílohy:

1) Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2016

2) Ceník Pražské energetiky, a. s. PFtE PROUD AKTIV

3) Ceník smluvních pokut č. E_O4/2015

    

 

  

V Praze dne ...........—..-Ě....fl.š.„.?!]. ',?.................. V Praze dnelk . „„.......................

 

Dodavatel: ............................. Zákazník: ...............

 

Jana Kosková Petr Štola

Obsluha zákazníků na základě plné moci
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