elektřinu do elektrizační soustavy

Uzavřená mezi výrobcem elektřiny

Firma:
Se sídlem:
Korespondenční adresa:
IČ:

C Z

DIČ:
Banka:

–

Číslo účtu:
Licence č:

/
, skupina 11

Kontaktní osoba:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
dále jen „výrobce“
a obchodníkem s elektřinou
Amper Market, a.s.
Se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 241 28 376
DIČ: CZ241 28 376
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5050013734/5500
Licence č.: 141118584, skupina 14
E-mail: vyrobci@ampermarket.cz
Infolinka: +420 246 034 409, +420 246 034 465
dále jen „kupující“

Amper Market, a. s.
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1 – Nové Město

T: +420 246 034 400
E: info@ampermarket.cz
www.ampermarket.cz

IČ: 241 28 376
DIČ: CZ241 28 376

Zapsáno v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B,
vložce číslo 17267.

I.
Úvodní ustanovení a odpovědnost za odchylku
Smluvní strany prohlašují, že mají veškerá veřejnoprávní a soukromoprávní oprávnění, povolení a souhlasy, které jsou

za odchylku.
II.
Předmět smlouvy a dodávané množství elektřiny a další závazky smluvních stran

1. Výrobce se zavazuje kupujícímu dodat veškeré množství jím vyrobené elektřiny, bez elektřiny určené pro vlastní
že výrobcem dodané množství elektřiny odebere a zaplatí za ně způsobem podle čl. VI. této smlouvy kupní cenu
určenou podle čl. IV. této smlouvy.

2.
povinen kupujícímu včas, nejpozději však tři měsíce před takovou změnou, oznámit, že skončí provozování zdroje.

3. Výrobce se zavazuje dodávat veškerou elektřinu vyrobenou ve zdroji (s výjimkou elektřiny určené pro vlastní
4. Kupující se zavazuje dodanou elektřinu odebrat a za dodanou elektřinu řádně a včas zaplatit výrobci kupní cenu
určenou podle této smlouvy.

5. Touto smlouvou kupující, jakožto subjekt zúčtování, přebírá závazek výrobce dodat elektřinu do elektrizační
do elektrizační soustavy.

6. Výrobce prohlašuje, že jím vyrobená a kupujícímu na základě této smlouvy dodaná elektřina je elektřinou ekologicky
7.
potřebnou pro získání této záruky.

III.
Specifikace výrobny elektřiny, předávací místo
Výrobna – předávací místo:
Název výrobny uvedený na licenci:
Adresa výrobny uvedená na licenci:
Instalovaný výkon výrobny uvedený na licenci
– v kW/p (u FVE), kW (u ostatních zdrojů):
Typ výrobny podle způsobu získávání elektřiny:

1)

Provozovatel distribuční soustavy:

ČEZ Distribuce, a.s.

Výrobní EAN 1:

859182400

Typ měření:

B

18- ti místné číslo, které u zdrojů zprovozněných od 1 1. 2013 nal eznete ve smlouvě o připojení

IV.
Kupní cena za dodanou elektřinu

1.

Kupní cenu za dodanou elektřinu se řidí ceníkem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2.

Kupní cenu pro následující období stanoví kupující ve své cenové nabídce. Cenovou nabídku pro následující

smlouvy.

3.

4. Jiná změna výše kupní ceny je možná pouze na základě oběma smluvními stranami odsouhlaseného písemného
5.

DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
V.
Měření a vyhodnocení množství dodané elektřiny

1.

Obchodní měření elektřiny dodávané do předávacího místa ze zdroje je stanoveno ve smlouvách o připojení
předávací místa dodává, instaluje a udržuje místně příslušný provozovatel distribuční soustavy.

2.

Množství elektřiny skutečně dodané kupujícímu výrobcem na základě této smlouvy odpovídá množství elektřiny

kupujícího sám požádá. Skutečné množství elektřiny dodané na základě této smlouvy smluvní strany vykazují

3.

smluvními stranami považováno za smluvní množství elektřiny.
VI.
Fakturační a platební podmínky

1.

roční
Smluvní strany si sjednávají měsíční/tříměsíční/šestiměsíční/roční
fakturační období. Po skončení fakturačního
období výrobce vyúčtuje skutečně dodané množství dodané elektřiny podle článku V. odstavce 3. této smlouvy, a
(dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Za datum
uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného měsíce, za který je vyúčtování provedeno.

2.

Splatnost faktury činí 20 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Připadá-li tento den na den pracovního
volna nebo den pracovního klidu, posunuje se platnost na nejbližší následující pracovní den. Peněžité

3.
4.

dané výši.
vyrobené ekologicky šetrným způsobem na každé jím vystavené faktuře.

5.

a to vždy přede dnem splatnosti faktury.

6.

úroková sazba jednoměsíčního depozita na pražském trhu mezibankovních depozit, jejíž hodnota je stanovena
Českou národní bankou.
VII.
Povinnosti smluvní stran

1.

Výrobce:

a.
b.
c.
d.

elektroměrů,
je povinen umožnit kupujícímu instalaci zařízení umožňujících průběhové měření a dálkový přenos on-line
výhradně pro vlastní účely obchodování a zúčtování odchylky.

2.
smlouvy na kupujícího.
VIII.
Doba trvání smlouvy

1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem a obchodní
hodinou. Podle termínu registrace v CS OTE.

2.

Smlouva se mezi smluvními stranami sjednává do:

3.
4.

Článek IX.
Ukončení smlouvy

1.

Výrobce může tuto smlouvu písemně vypovědět a výpověď doručit kupujícímu ve lhůtě jednoho měsíce od
obdržení cenové nabídky na další kalendářní rok dle čl. IV. 2. této smlouvy. Nezašle-li kupující výrobci cenovou
nabídku na následující kalendářní rok dle čl. IV. 3. této smlouvy, může výrobce smlouvu vypovědět do konce
měsíce listopadu kalendářního roku, ve kterém měla být cenová nabídka zaslaná. Výpovědí výrobce vyloučí
automatické prodloužení platnosti smlouvy o další rok. Výpověď podle předchozí věty nabývá účinnosti prvním
dnem následujícího kalendářního roku po doručení výpovědi kupujícímu.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

zanikne-li výrobci nebo bude-li výrobci zrušena licence na výrobu elektřiny,
zvolí-li výrobce ve smyslu obecně závazných předpisů takový způsob podpory výroby elektřiny ve zdroji,
který vylučuje souběžné trvání této smlouvy,
nesplní-li výrobce některou ze svých povinnosti podle článku VII. odstavce 1 této smlouvy,
odchylku,
této smlouvy a trvají nepřetržitě déle než tři po sobě jdoucí měsíce.

Článek X.
Postoupení práv a převod povinností
Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit třetí straně kterékoliv ze svých práv nebo převést své povinnosti podle této
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1.

Tuto smlouvu lze uzavřít pouze bezvýhradným přijetím návrhu smlouvy. Jakákoliv změna či odchylka od návrhu
smlouvy se považuje za nový návrh, nikoliv za přijetí návrhu s výhradami.

2.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy smluvní strany provádí pouze písemně, vyjma způsobu změny ceny
strana povinna se vyjádřit do 30 dnů od jeho doručení. Po dobu trvání lhůty podle předchozí věty je navrhující
smluvní strana takovým návrhem změny smlouvy vázána.

3.
4.
nevztahuje na případy, kdy je předložení smlouvy vyžadováno na základě obecně závazného právního předpisu.

5.

tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy.

6.
7.
8.

Není-li ve smlouvě anebo obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, použijí se na práva a povinnosti

jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně. Smluvní strany zároveň prohlašují, že se
žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které by bránili jejímu uzavření.

V

V

dne

dne

..........................................................
Za Amper Market, a.s.
na základě plné moci

..........................................................
Výrobce

