ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 179/2020
uzatvorená podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Zmluvné strany:
1. Objednávateľ:
obchodné meno: Mesto Partizánske
sídlo:
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
IČO:
00 310 905
Zastúpená:
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta
E - mail:
sekretariatprimatora@partizanske.sk
Tel. kontakt:
+421385363052
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Dáša Jakubíková, prednosta MsÚ
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Igor Fábry, Martin Hlbočan
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)
a
2.

Dodávateľ:
obchodné meno:
Citrón s.r.o.
sídlo:
Lipského 8, 841 01 Bratislava
IČO:
43 882 684
Zápis v OR:
OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49609/B
Zastúpená:
Ing. Tomáš Hanus, konateľ
E - mail:
tomas.hanus@citron.energy
Tel. kontakt:
+421 905 718 662
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK60 1100 0000 0029 4304 3929
(ďalej aj ako „Dodávateľ“)
sa dohodli na tejto zmluve o spolupráci.

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára na základe § 1 ods. 14 Zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
zákazka malého rozsahu.
I.
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ je spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poradenskými službami v oblasti energetiky a
s tým súvisiacimi činnosťami vedúcimi k dosiahnutiu úspory nákladov za elektrinu.
2. Touto zmluvou o spolupráci (ďalej len „zmluva“) sa Dodávateľ zaväzuje poskytovať pre
Objednávateľa monitorovacie služby v oblasti energetiky vedúce k dosiahnutiu úspory nákladov
za elektrinu (ďalej aj ako „Služby“) na odberných miestach elektrickej energie Objednávateľa.
Predmetom zmluvy nie je cena silovej energie a úspora spojená s jej obstarávaním ani úspory na
iných položkách, ktorých cena je stanovená dodávateľom energie.
3. Do výpočtu dosiahnutej úspory vstupujú nasledovné fakturačné položky:
- Rezervovaná kapacita (zložka tarify za výkon)
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- Prekročenie rezervovanej kapacity
- Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity
(v prípade zmeny dodávateľa elektriny sa môže názov položky slovne odlišovať)
4. Pre účely porovnania predchádzajúceho stavu a nového nastavenia po implementácii sa berie do
úvahy referenčných 12 mesiacov marec 2019 – marec 2020, na každom odbernom mieste, kde
bola zmena vykonaná.
5. Dodávateľ na základe údajov od Objednávateľa poskytne Objednávateľovi periodický monitoring
energetických dát s cieľom udržania úspor v nákladoch Objednávateľa na elektrinu a prípadná
implementácia optimalizačných opatrení po dobu od 1. júla 2020 do 31.12.2022.
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II.
Odmena – platobné podmienky, náhrada nákladov
Za poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Dodávateľovi
odmenu vo výške 20 % zo sumy skutočne dosiahnutej reálnej úspory na vybraných fakturačných
položkách podľa čl. I bod 2 uvedených v Záverečnej správe podľa Zmluvy o spolupráci
č. 178/2020, a to po dobu 30 mesiacov od 1. júla 2020 do 31. decembra 2022, pričom maximálna
výška mesačnej odmeny je dohodnutá vo výške 165 € (slovom jednostošesťdesiatpäť eur) bez
DPH.
Dodávateľ bude službu fakturovať štvrťročne, vždy do 10 dní po skončení kalendárneho
štvrťroka. Prílohou faktúry bude výpočet skutočne dosiahnutej úspory voči východiskovému
obdobiu v tabuľkovom formáte.
Pokiaľ bude mať Dodávateľ alebo Objednávateľ pochybnosti o správnosti dokladov
preukazujúcich skutočne ušetrenú sumu, Objednávateľ alebo Dodávateľ sa zaväzuje mu pri tomto
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, najmä zabezpečiť všetku požadovanú dokumentáciu.
Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so splnením svojho záväzku zaplatiť Dodávateľovi
odmenu podľa tohto článku, je dodávateľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Splatnosť faktúr v zmysle tohto článku je 14 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
III.
Trvanie Zmluvy
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu
určitú do 31. decembra 2022.
Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) na základe vzájomnej písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.
b) odstúpením v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy jednou zo zmluvných
strán a to dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení.
IV.
Práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa
Dodávateľ je povinný vykonávať činnosti uvedené v čl. I tejto zmluvy osobne na základe
Plnomocenstva, ktoré je súčasťou tejto zmluvy, pričom Dodávateľ je v rovnakom rozsahu
oprávnený splnomocniť aj iné osoby. Dodávateľ je povinný vykonávať činnosť riadne
s odbornou starostlivosťou.
Dodávateľ je povinný dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa.
Pri zániku tejto zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady,
dokumenty Objednávateľovi, ktoré nadobudol v súvislosti s činnosťou pre Objednávateľa.
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Dodávateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s výkonom činnosti v záujme Objednávateľa, s výnimkou prípadov, keď ho tejto
povinnosti zbaví Objednávateľ, táto povinnosť trvá aj po skončení tejto zmluvy.
Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že Dodávateľ má právo použiť informácie (obchodný
názov objednávateľa, veľkosť identifikovanej úspory, veľkosť realizovanej úspory)
o dosiahnutých výsledkoch pre marketingové účely.
Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre účely realizácie tejto
zmluvy.
Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu,
ku ktorej došlo po uzatvorení tejto zmluvy a ktorá sa týka identifikácie Dodávateľa (napr. zmena
názvu, sídla, fakturačných údajov a pod.).
Pre účely doručovania písomností týkajúcich sa tejto zmluvy platí, že písomnosť sa považuje za
doručenú Dodávateľovi:
a.
momentom doručenia na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu
oznámenú v zmysle bodu 7. tohto článku,
b.
tretím dňom odo dňa uloženia písomnosti na pošte, a to aj v prípade, že sa Dodávateľ
o tom nedozvie,
c.
odmietnutím Dodávateľa prevziať zásielku,
d.
doručením do elektronickej schránky na www.slovensko.sk

V.
Záverečné ustanovenia
Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 patria objednávateľovi a 1 dodávateľovi.
Akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy sú možné iba so súhlasom oboch zmluvných
strán, formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
Právne vzťahy upravené touto zmluvou ako aj právne vzťahy touto zmluvou výslovne
neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka a súvisiacimi predpismi.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riešia predovšetkým dohodou. Ak
dohoda nie je možná, je príslušný súd podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy stratia platnosť alebo účinnosť, ostávajú ostatné
ustanovenia v platnosti. V prípade, že niektoré ustanovenie stratí platnosť alebo účinnosť,
zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok, prípadne dohodu, ktorá bude obsahom čo najviac
zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia, pričom obdobne sa bude postupovať aj pri
akejkoľvek nejasnosti v texte.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, že jej ustanovenia sú im jasné
a zrozumiteľné a že ju uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a bez
uvedenia do omylu nebo tiesne, za nápadne či jednostranne nevýhodných podmienok na dôkaz
toho ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Partizánskom dňa ..............................

__________________________
Objednávateľ
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