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Rámcová smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 140 00065

(dále jen Smlouva)

Smluvní strany:

Energie Pro s.r.o.
U Sluncové 666/12, 18600 Praha 8
IČ:24701921 DIČ:CZ24701921
zapsánav ORvedeném MS v Praze,oddíl C,vložka 167256
(dále jen Dodavatel)

a

Obec Uhřice
Uhřice 84, 76833 Uhřice

IČ:00287857
zastoupena: Miroslava Bartošíková
(dále jen Zákazník)

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se Dodavatel zavazuje poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny, především
pak dodávat Zákazníkovi elektřinu vymezenou množstvím a časovým průběhem, převzít odpovědnost za
odchylku a zajistit na vlastní jméno a účet dopravu elektřiny do odběrných míst Zákazníka uvedených v bodě II.
této smlouvy, a to vše v souladu s platnými Obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky elektřiny. Tyto
Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny jsou přílohou Č. 1 a jsou nedílnou součástí této
Smlouvy (dále jen "OP"). Zákazník se zavazuje odebrat elektřinu dodanou Dodavatelem do odběrných míst a
uhradit Dodavateli řádně a včas dohodnutou platbu za dodanou elektřinu, za dopravu elektřiny a další služby a
ceny v souladu se smlouvou, OP, a dle aktuálně platných cenových rozhodnutí Energetického regulačního

~ úřadu.
Zákazníkpodpisem této smlouvy stvrzuje, že se s platnými příslušnými OPa Cenovými podmínkami seznámil a
že s nimi bez výhrad souhlasí.

II. Specifikace odběrného místa

859182400201176035 Uhřice 84, 768 33 Uhřice

859182400201128980 Uhřice 99, 76833 Uhřice

859182400200855337 Uhřice 84, 76833 Uhřice

859182400200855177 Uhřice, 768 33 Uhřice

III. Platební podmínky

Způsob platby záloh:
Způsob úhrady faktur, vrácení přeplatku:
Četnost záloh:

bankovní převod
bankovní převod
měsíční
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IV. Platnost smlouvy, cenové podmínky, sankce

Počátek smluvního vztahu 10.5.2016
Konec smluvního vztahu
Cena elektřiny na všech OPM
Stálý měsíční plat

10.5.2018
892 Kč/MWh
100 Kč/měsíc

V. Plná moc

Zákazník tímto uděluje Dodavateli plnou moc ke všem právním jednáním za Zákazníka souvisejícím se změnou
dodavatele elektřiny, zejména k:

- ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem elektřiny pro odběrná místa uvedených v bodě č. II této
smlouvy
- uzavření smlouvy o připojení odběrných míst uvedených v bodě č. II této smlouvy,
s provozovatelem distribuční soustavy
- uzavření smlouvy o distribuci elektřiny s provozovatelem distribuční sítě a dále v jednáních s provozovatelem
distribuční soustavy ve věcech smluvních
- zastupování Zákazníka při registraci u Operátora trhu s plynem
- zastupování Zákazníka při registraci u provozovatele distribuční soustavy

VI. Závěrečná ustanovení

a) Tato smlouva nahrazuje smlouvu č. 100/1/345, která tímto zaniká.

b) Veškerá práva a povinnosti této smlouvy a OP neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními

předpisy a příslušnými řády jednotlivých provozovatelů.

c) Smluvní strany se zavazují při jakékoliv změně sjednaných podmínek bez prodlení informovat druhou

smluvní stranu a zároveň sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou

písemných dodatků.

d) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží

jedno vyhotovení.
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