(ďalej

Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie Č. CV0614 - skupina A
len "dohoda")
uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom

obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov, podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení
neskorších právnych predpisov.

L
Kupujúci č.1:
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, obec:
Zastúpený:
IČO:

Účastníci dohody - Identifikačné
Centrálny verejný obstarávateľ
Obec Orechová Potôň
Orechová Potôň 281
930 02 Orechová Potôň
Ing. Szilárd Gálffy, starosta obce
00305669

údaje

Kupujúci č.2:

verejný obstarávateľ

Kupujúci č.3:

Názov:

Mesto Dolný Kubín

Názov:

Mesto Kremnica

Ulica, číslo:

Hviezdoslavovo

Ulica, číslo:

Štefánikovo nám. 1/1

námestie 1651/1

Dolný Kubín

verejný obstarávatel'

PSČ, obec:

02601

PSČ, obec:

967 01 Kremnica

IČO:

00314463

IČO:

00320781

Kupujúci č.4:

verejný obstarávateľ

Kupujúci č.5:

verejný obstarávatel'

Názov:

Mesto Liptovský Mikuláš

Názov:

Obec Raslavice

Ulica, číslo:

Štúrova 1989

Ulica, číslo:

Hlavná 154

PSČ, obec:

031 42 Liptovský Mikuláš

PSČ, obec:

086 41 Raslavice

IČO:

00315524

ICO:

00322521

Kupujúci č.6:

verejný obstarávatel'

Kupujúci č.7:

verejný obstarávatel'

Názov:

Obec Svinná

Názov:

Mesto Trstená

Ulica, číslo:

Svinná 141

Ulica, číslo:

Bernolákova 96/8

PSČ, obec:

913 24 Svinná

PSČ, obec:

028 01 Trstená

ICO:

00312011

ICO:

00314897

Kupujúci č.8:

verejný obstarávateľ

Ulica, číslo:

Verejnoprospešné
Liptovský Mikuláš
Družstevná 1

PSČ, obec:

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:

00183636

Názov:

služby

a
Predávajúci:
Obchodné meno:
Ulica, číslo
PSČ:
Zastúpený:
IČO:
OIČ:
Zapísaný:
Bankové spojenie:

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva a obchodný riaditel'
35743565
2020230135
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka 10626/T
2622738682/1100
II.
Preambula

1.
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania zadávania
nadlimitnej zákazky verejnou súťažou pre viac verejných obstarávateľov,
ktorého víťazom sa stal
predávajúci.

2.
Kupujúci zrealizoval centrálne verejné obstarávanie ako nadlimitnú zákazku postupom verejnej
súťaže na predmet zákazky "Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
a zabezpečením distribučných služieb-CV0614", ktorého výsledkom je táto dohoda.
3.
Ustanovenia uvedené v tejto dohode sú podstatnými náležitosťami každej jednotlivej zmluvy na
dodávku a distribúciu elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku (ďalej len "zmluva"),
uzavretej medzi zmluvnými stranami (pričom na strane kupujúceho je len jeden zo subjektov uvedených
v čl. I tejto dohody alebo subjekt v jeho riadiacej pôsobnosti na strane "kupujúci") počas trvania tejto
dohody.
4.
K uzatvoreniu tejto dohody za účastníkov na strane kupujúci uvedených v Čl. I je splnomocnený
kupujúci č. 1 Obec Orechová Potôň, na základe príkazných zmlúv medzi kupujúcim č. 1 a kupujúcimi č. 2
ažč.8.
III.
Predmet dohody

1.
Predmetom dohody je stanovenie základných práva povinností kupujúcich na jednej strane
a predávajúceho na druhej strane, pri zabezpečovaní dodávky, odberu a distribúcie elektrickej energie
s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, zabezpečením služieb spojených s používaním prenosovej
sústavy a ostatných regulovaných služieb. (ďalej len "dodávka elektriny").
2.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcim elektrickú energiu vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku vrátane distribúcie elektrickej energie do jednotlivých odberných miest podľa časti predmetu
zákazky pre všetky odberné miesta špecifikované v prílohe č. 1 Zoznam odberných miest a spotrieb
(totožná s prílohou č. 2 k súťažným podkladom) tejto dohody na základe výsledku verejného
obstarávania.
3.
Tolerancia subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny a množstvom
skutočne odobratej elektriny. Režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, (t.j. preniesť na seba náklady
s tým spojené a riziko nepredpokladaného zvýšenia priemernej ceny elektriny v dôsledku platby za
odchýlky) sa viaže na plánované množstvo odberu elektrickej energie pre každého kupujúceho resp.
odberateľa podl'a subjektu, pre ktorého sa bude elektrická energia dodávať.
4.
Kupujúci je povinný odoberať elektrinu a zaplatiť predávajúcemu za dodávku elektriny cenu podľa
tejto dohody.
5.
Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy spoločnosti, ku ktorej je
odberné miesto kupujúceho pripojené do odberného miesta predávajúceho, t.]. prechodom elektriny cez
odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine
a nebezpečenstvo škody.
6.
Technická špecifikácia odberného miesta, ktorá poskytuje všetky informácie potrebné pre
distribúciu elektriny, bude uvedená v zmluve o dodávke a distribúcii elektriny s prevzatím zodpovednosti
za odchýlku.
7.
Zmluva bude rešpektovať základné obchodné podmienky, dané touto dohodou, počas doby
účinnosti tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. V
tejto dohody.
IV.
Dodacie podmienky

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet dohody na základe zmlúv podl'a čl. III. tejto dohody.

2.
Predmet zmluvy sa vzťahuje na subjekty a odberné miesta špecifikované v prílohe č. 1 Zoznam
odberných miest a spotrieb (totožná s prílohou č. 2 k súťažným podkladom).
3.
Termíny dodávky a objednané množstvá sú uvedené v prílohe č. 1 Zoznam odberných miest
a spotrieb (totožná s prílohou č. 2 k súťažným podkladom).
4.
Tolerancia odberu elektrickej energie - tolerančné pásmo je minimálne od 70% - 130% z ročnej
hodnoty výšky odberu, vo vzťahu k uzatvorenej zmluve na dodávku aj distribúciu elektrickej energie s
prevzatím zodpovednosti za odchýlku za každé odberné miesto jednotlivo. V rámci tejto tolerancie
nebude uplatňovaná žiadna pokuta alebo príplatok za neodobratie alebo odobratie elektriny naviac.
5.
V prípade, že kupujúci nedodrží stanovené tolerancie odberu podl'a predchádzajúceho bodu, je
predávajúci oprávnený požadovať:

5.1
poplatok za neodobraté množstvo pod povolený minimálny odber, a to maximálne 10,00 Eur za
každú neodobratú MWh,
5.2
príplatok k cene za MWh za prekročenie maximálneho odberu, a to maximálne 5,00 Eur/ MWh.
6.
Právo písomne stanoviť burzový deň pre určenie ceny elektrickej energie v mene kupujúceho je
prevedené na odbornú organizáciu - Slovenské centrum obstarávania o.z., Pri starej prachárni 16,
831 04 Bratislava, IČO: 42260515.
7.
Stanovenie burzového dňa pre príslušné obdobie nákupu bude vyhotovené v písomnej forme
a zaslaná elektronicky najneskôr v tento deň do 12:00 hod. na e-mailovú adresu predávajúceho:
magna@magnaea.sk.
V prípade, ak kupujúci vopred nenahlási predávajúcemu konkrétny burzový deň do
6. decembra aktuálneho kalendárneho roka, v ktorom sa má zrealizovať nákup, je predávajúci povinný
písomne upozorniť kupujúceho na jeho právo stanoviť burzový deň do 16. decembra. V prípade ako
pripadne dátum 6. decembra na deň pracovného pokoja, je predávajúci povinný zaslať písomné
upozornenie kupujúcemu bezodkladne najbližší pracovný deň. V prípade, ak kupujúci neuplatní svoje
právo stanoviť burzový deň ani po výzve predávajúceho, vzniká predávajúcemu právo stanoviť burzový
deň na 16. december v roku predchádzajúcemu obdobiu, na ktorý sa daný nákup vzťahuje.
8.

Dokument stanovujúci burzový deň podl'a predchádzajúceho

bodu sa stane prílohou tejto dohody.

V.
Cena predmetu obstarania
1. Kúpna cena pre každú samostatnú objednávku pre príslušné obdobie nákupu elektrickej energie sa
vypočíta podľa nižšie uvedeného vzorca, určeného na základe výsledku verejného obstarávania. Kúpna
cena je stanovená v súlade so zákonom Č. 18/96 Z. z. v platnom znení.
1.1
Vzorec pre výpočet zmluvnej ceny pre rok 2015:
C (P PXE SK BL CAL-15 * «SJT * KJT) + (SVT * KVT) + (S NT * KNT) + (SVO * KVO) + (SPVT * KPVT)
+ (SPNT * KPNT))) + SD + DP

=

1.2
Vzorec pre výpočet zmluvnej ceny pre rok 2016 a január až september 2017:
C (P PXE SK BL CAL-16 * «SJT * KJT) + (SVT * KVT) + (SNT * KNT) + (SVO * KVO) + (SPVT * KPVT)
+ (SPNT * KPNT») + SD + DP

=

Legenda pre skratky použité vo vzorci:
C
Zmluvná cena pre príslušný rok
SJT
Celková spotreba obstarávateľa v MWh
SVT
Celková spotreba obstarávateľa v MWh
SNT
Celková spotreba obstarávatel'a v MWh
SVO
Celková spotreba obstarávatel'a v MWh
SPNT Celková spotreba obstarávatel'a v MWh
SPVT Celková spotreba obstarávatel'a v MWh
SD
Celková cena za spotrebnú daň
DP
Celková cena za distribučné poplatky

-

jednotarifa
vysoká tarifa
nízka tarifa
verejné osvetlenie
elektrické vykurovanie priamotop vysoká tarifa
elektrické vykurovanie priamotop nízka tarifa

2. V prípade, že takto stanovená zmluvná cena bude pre niektorého odberatel'a v rozpore s príslušnou
platnou legislatívou určujúcou cenovú reguláciu (malé podniky), úspešný uchádzač ako dodávatel' je
povinný túto cenu upraviť tak, aby zodpovedala cenovej regulácii. Na ostatné zmluvné ceny sa toto
ustanovenie nevzťahuje.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Záväzné zmluvné koeficienty jednotlivých taríf:
KJT = 1,07
Koeficient jedno tarify
KVT
1,08
Koeficient vysokej tarify
KNT
1,04
Koeficient nízkej tarify
KVO
0,95
Koeficient tarify pre verejné osvetlenie
KPVT
1,08
Koeficient vysokej tarify pre elektrické vykurovanie - priamotop
KPNT
1,08
Koeficient nízkej tarify pre elektrické vykurovanie - priamotop

=
=
=
=
=

4.
Záväzné zmluvné ceny elektrickej
v nasledovnej štruktúre:
a)
KJT
* P PXE SK BL CAL -1x =
b)
KVT
* P PXE SK BL CAL -1x
c)
KNT
* P PXE SK BL CAL -1x
d)
KVO
* P PXE SK BL CAL -1x
e)
KPVT * P PXE SK BL CAL -1x

=
=
=
=

energie

budú v objednávkach

€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh

podl'a bodu V.1. vyčíslené

Cena jedno tarify v roku 201 x
Cena vysokej tarify
Cena nízkej tarify
Cena tarify pre verejné osvetlenie
Cena vysokej tarify pre elektrické
vykurovanie - priamotop

f)

KPNT

* P PXE SK BL CAL -1x

=

€/MWh

Cena nízkej tarify pre elektrické
vykurovanie - priamotop
platné vždy pre rok 201 x - podl'a zadania (pre roky 2015, 2016)

5.
Ceny jednotlivých taríf vypočítané uvedeným výpočtom z koeficientov jednotlivých taríf a aktuálnej
hodnoty P PXE SK BL CAL-1x (koncovka "x" sa nahradí koncovkou čísla aktuálneho roka pre daný rok
nákupu) budú platiť pre všetky odberné miesta a budú v nej zahrnuté všetky náklady spojené s cenou
silovej elektrickej energie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
6.
Spotrebná daň a cena za zabezpečenie distribúcie budú fakturované ako samostatné položky
služby, pod/'a štátom určených regulatív, v súlade s platnými právnymi predpismi v SR. Spotrebná daň
stanovená pod/'a zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a ceny regulovaných
poplatkov za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose elektriny, systémové
služby, náklady systému a ostatné poplatky vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ďalej len "URSO") budú fakturované v jednej
faktúre, spolu s cenou elektriny.
7.
V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní
príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia pod/'a tejto dohody, má predávajúci právo
požadovať od kupujúceho ich zaplatenie a kupujúci sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Cenu
regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje kupujúci uhradiť spôsobom pod/'a
dohody.
8.

Spôsob úhrady preddavkov a faktúr prevodným príkazom alebo inkasným príkazom.
VI.

Fakturácia a finančné podmienky
1.
Kúpna cena je splatná na
predávajúceho, ktoré budú vystavované
uvedeným v jednotlivej zmluve.

základe daňových
dokladov (faktúr za odobratú elektrinu)
za každé jednotlivé odberné miesto samostatne alebo spôsobom

2.
Predávajúci má voči kupujúcemu nárok na zálohové platby podľa jednotlivej zmluvy uzavretej na
základe a pod/'a tejto dohody. Výšku a režim zálohových
platieb si dohodnú jednotliví účastníci
jednotlivých zmlúv tak, aby to vyhovovalo kupujúcemu s ohl'adom na jeho spôsob financovania.
3.
Faktúry musia obsahovať
doručenia daňového dokladu.

náležitosti

daňového

dokladu.

Lehota splatnosti

faktúry je 30 dní od

4.
V prípade vzniku chyby, alebo omylu pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, výpočtovou
chybou a pod., budú mať kupujúci aj predávajúci nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
Reklamácia musí byť uplatnená písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od doručenia
faktúry. Predávajúci, resp. kupujúci reklamáciu prešetria a výsledok prešetrenia oznámia druhej strane do
30 dní od doručenia reklamácie.
5.
Úhrada peňažných plnení bude vykonávaná v mene euro. Všetky platby za dodávku elektriny sa
budú vykonávať bezhotovostne v peňažných ústavoch.
6.

Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania na účet predávajúceho.
VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Predávajúci je povinný:

1.1 podpísať jednotlivé zmluvy na dodávku aj distribúciu elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku, v kontexte bodu čl. II/., bod 2 tejto dohody, najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu tejto
dohody,
1.2 realizovať obchod s elektrickou
elektronickej aukcii,

energiou, vo vzťahu k dosiahnutým

výsledkom

vo verejnej súťaži -

1.3 požiadať prevádzkovate/'a distribučnej sústavy, na základe žiadosti kupujúceho, o priebehové meranie
dodávanej elektriny a umožniť kupujúcemu bezplatný prístup k nameraným údajom v protokole (vo
formáte), ktorý umožní ich ďalšie elektronické spracovanie, v súlade so zákonom Č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s plynom a vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

358/2013, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných
meracích systémov v elektroenergetike,

Č.

1.4 písomne oznámiť jednotlivým kupujúcim vypočítanú cenu elektrickej energie pre príslušné obdobie na
základe stanoveného burzového dňa.
2.

Kupujúci je povinný:

2.1 podpísať jednotlivé zmluvy na dodávku aj distribúciu elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku, v kontexte bodu čl. III., bod 4, tejto dohody, najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu tejto
dohody,
2.2 odoberať objednanú elektrickú energiu,
2.3 uhradiť kupujúcemu predložené faktúry v lehotách splatnosti a v správnej výške.
3.
Zmluvná strana bude zodpovedať za škodu spôsobenú porušením povinnosti z tejto dohody a
zmluvy a bude povinná ju nahradiť druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť resp. v prípadov nedodania resp. neodobratia
zmluvného množstva elektriny spôsobeného nepredvídatel'nými poruchami v distribučnej sústave a keď
škody boli spôsobené nedodaním elektriny podľa zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení
neskorších právnych predpisov.
4.

Predávajúci je povinný mať platné povolenie na dodávku elektriny v súlade s § 6 zákona
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti zmluvy bez
prerušenia.

Č.

VIII.
Doba trvania a zánik dohody

1.
Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na mieste určenom podľa zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plnenie práva povinností vyplývajúcich
z dohody súvisiacich s dodávkou elektrickej energie je dané obdobím najskoršieho začiatku dodávky
elektriny podľa jednotlivých zmlúv, a to od 1.1.2015 do posledného skončenia dodávky elektriny podl'a
jednotlivých zmlúv, a to do 30.9.2017.
2.
Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto dohody môže oprávnená strana odstúpiť
od zmluvy do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane s udaním
dôvodov podstatného porušenia povinností po oznámení druhej zmluvnej strane a požadovať od povinnej
strany náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností sa bude považovať:
Odobratie licencie resp. oprávnení na dodávku elektrickej energie
Ak bude na majetok spoločnosti podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak sa zamietol
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že
majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty a v
prípade, ak bude majetok spoločnosti postihnutý výkonom exekúcie okamihom doručenia
exekučného príkazu
Ak dodaný tovar nebude zodpovedať vlastnostiam dohodnutým v tejto Dohode
Ak nebudú dodržané cenové, platobné a fakturačné podmienky dohodnuté v tejto Dohode

4.
Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade zmeny objektívnych okolností (napr. zánik odberného
miesta a pod.) alebo podstatného porušenia každej jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe a podl'a
tejto rámcovej dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má druhá zmluvná strana právo zmluvu
vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou 2 mesiace, ktorá začne plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi zmluvy. Odlišné
dojednanie výpovednej doby jednotlivej zmluvy je účastníkmi takejto zmluvy možné, výpovedná doba
však nesmie byť dlhšia ako 3 mesiace.
5.
Každá jednotlivá zmluva (na odberné miesto, alebo na verejného obstarávatel'a) bude uzavretá
na obdobie presne popísané v prílohe Č. 1 - "Zoznam odberných miest a spotrieb"
6.
V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že výpoveď resp. odstúpenie do zmluvy
bolo doručené druhej zmluvnej strane 3. deň po jeho odoslaní.
IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto dohody
sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2.
Prílohou tejto dohody sú:
2.1
Príloha Č. 1: Zoznam odberných miest a spotrieb,
2.2
Príloha Č. 2: Platné povolenie predávajúceho na podnikanie v energetike v súlade so zákonom
Č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov,
2.3
Príloha Č. 3: Rozhodnutie o pridelení EIC kódu a čestné vyhlásenie o tom, že má uzatvorenú
zmluvu so zúčtovatel'om odchýlok s uvedením zmluvného partnera, jeho identifikačných a kontaktných
údajov, čísla zmluvy a dátumu jej uzavretia,
2.4
Príloha Č. 4: Čestné vyhlásenie dodávateľa o uzatvorení platnej distribučnej zmluvy, s uvedením
čísla a dátumu uzatvorenia zmluvy s prevádzkovatel'om distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do
distribučnej sústavy na vymedzenom území vo vzťahu k odberným miestam kupujúceho.
3.
Neoddeliteľnou súčasťou jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe a podl'a tejto dohody sú
obchodné podmienky (ďalej len "OP") predávajúceho platné ku dňu podpisu tejto dohody, ak ich ako
prílohu k jednotlivej zmluve bude uplatňovať.
4.
V prípade rozporu medzi znením tejto dohody a/alebo zmluvy uzatvorenej na základe a podl'a
tejto dohody a OP, sú rozhodujúce dojednania uvedené v tejto dohode a/alebo jednotlivej zmluve
uzatvorenej na základe a podl'a tejto dohody.
5.
Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana
dve vyhotovenia. Jedno vyhotovenie bude uložené v archíve subjektu, ktorý vykonáva verejné
obstarávanie.
6.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení dohody, porozumeli im a na znak súhlasu
s touto dohodou ju vlastnoručne podpisujú.

V Piešťanoch dňa: 22.12.2014

V Orechovej Potôni dňa:

V mene predávajúceho:

V mene kupujúceho:

MAGHA ~NERG'A 3.S.
Nitrianska 7555/18
92101
Piešťany
IČO: 35743565
Q)
IČ DPH: 8K2020230135
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