Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti
za odchýlku č. 00602841/1/2015 uzavretej medzi zmluvnými stranami
DODÁVATEĽ
Názov:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo:
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
V zastúpení:
Mgr. Peter Palkech – Regionálny manažér pre biznis
zákazníkov
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel: Sa, vložka číslo: 10328/L
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

ODBERATEĽ
Názov:
Mestský ústav ochrany pamiatok
Sídlo:
Uršulínska 9
811 01 Bratislava
V zastúpení:
PhDr. Ivo Štassel - Riaditeľ
IČO:
DIČ:
IČ DPH: nie je platca DPH
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Tento Dodatok sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 58 písm. f) spojením § 10 ods. 2 a 3
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli na využití opcie na rok 2016 v zmysle znenia čl. III ods. 3.1 Rámcovej zmluvy a na
uzavretí tohto dodatku k Zmluve.
Článok I.
1. Dňom podpisu tohto dodatku sa mení čl. II. Ods. 2.1 Zmluvy tak, že znie nasledovne:
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a .zákona
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a
uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2016 do 24.00 hod. a platí pre všetky odberné miesta uvedené v čl. V.
tejto Zmluvy.
2. Dňom podpisu tohto dodatku sa mení čl. III. Ods. 3.7 Zmluvy tak, že znie nasledovne:
Celkovým zmluvne dohodnutým množstvom elektriny pre všetky odberné miesta podľa tejto Zmluvy, ktoré sa
Odberateľ zaväzuje odobrať a pre ktoré sú platné ceny uvedené v čl. III, bod 3.3. tejto Zmluvy, je:
31 MWh / 2015
31 MWh / 2016

Článok II.
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 00602841/1/2015 ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
ZA SSE, a.s.
ZA ODBERATEĽA
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:
Mgr. Peter Palkech
PhDr. Ivo Štassel

Funkcia: Regionálny manažér pre biznis zákazníkov
Dátum:

Dodatok
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Dátum:
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