Poptávka na nákup zemního plynu
datum aukce:

ID aukce:

čas:

A. 1 Základní informace o odběrateli

ing.Pavel Dokulil

konzultant

Zařazení do harmonogramu
aukcí

Název: viz seznam sdružených odběratelů
Sídlo:

nejbližší možná

Jednající osoba:

v konkrétním termínu

IČ:
adresa datové schránky

DIČ:
Podávají-li nabídku Sdružení odběratelé, vyplňte sekci A.2 o společném zástupci a list Sdružených
odběratelů; do pole Název v Sekci A.1 vyplňte "viz seznam sdružených odběratelů"

A. 2 Informace o zástupci odběratele / Společném zástupci sdružených odběratelů
Poptávku podává za odběratele:
Právnická osoba:

vyplní pouze odběratelé, kteří jsou zastoupeni zástupcem na základě plné moci

Olomoucký kraj
Název:
Jeremenkova 1191/40a, 77911 Olomouc
Sídlo:
60609460
IČ:
jednající prostřednictvím fyzické osoby:

Fyzická osoba:

jméno:

funkce:

Kontaktní údaje (jako kontaktní osoba může být uveden i konzultant)

B.

Jméno:
Email:
Telefon:

Ing. Dušan Odehnal
d.odehnal@kr-olomoucky.cz
420 585 508 125

Poptávaná dodávka zemního plynu

C.

C.1 Období dodávky
od (včetně):

1. leden 2017

1. leden 2018

do (včetně):

6:00

89 622

C.2. Celkový poptávaný objem MWh (odhad spotřeby):
z toho velkoodběr:

50 748

46

počet OPM

Plynárenský den je od 6:00 hodin ráno do 6:00 hodin
ráno příštího dne. Poslední kalendářní den dodávky
6:00 musí tedy být uveden ve formátu D+1. Např. 31.12.
2016 bude uveden jako 1.1.2017

z toho maloodběr:

38 874

počet OPM

291

C.3 Smluvní režim dodávky zemního plynu a odpovědnost za odchylku
SSSDZP - Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu (dle §72 odst.2 EZ) / SDZP - Smlouva o dodávce zemního plynu (dle §72 odst 1. EZ)
Maloodběr:

SSSDZP

s převzetím odpovědnosti za odchylku

Velkoodběr:

SSSDZP

s převzetím odpovědnosti za odchylku

dle §26 odst. 1 vyhl.365/2009 Sb.

D.

Fakturace

D.1

Velkoodběr

Maloodběr

Zálohy

D.2 Zálohy a zúčtovací období
50

frekvence záloh:

měsíční záloha

1 záloha 15. den

zúčtovací období

měsíční zúčt. období

záloha z předpokládané měs. faktury %
počet měsíčních záloh a splatnost
D.1.1 Splatnost faktur:

1 ze 3

20

dní

D.2.1 Splatnost faktur:

20

dní
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Předmět poptávky na nákup zemního plynu

E.
E.1

Cena zemního plynu CZK/MWh

E.2

Obchodní rozpětí CZK/MWh

(výsledná cena = cena referenčního kontraktu
PXE + obchodní rozpětí)

E.3

Koeficient

(výsledná cena = cena referenčního kontraktu x
koeficient)

E.2.1/E.3.

Limitní cena CZK /MWh

Parametry pro postupný nákup

470,00

tuto sekci vyplňte pouze poptáváte-li dle bodu E.2 nebo E.3

Dny fixace
Referenční kontrakt PXE

CAL Roční kontrakt

Počet nákupních kroků M

E.4

F.

NEBO

M Měsíční kontrakt

0

NEBO

Kombinace CAL + M

Počet nákupních kroků CAL

0

Jiný výpočet poptávaného parametru. Prosíme o detalní popis níže

Dodatečné podmínky neupravené v částech C až E formuláře nebo ve vzorových dodacích podmínkách
PXE
Jednotlivě sdružení odběratelé mohou vytvářet na svá odběrná místa bezplatně fakturační skupiny.
Kontaktní osoba dodavatele bude telefonicky dostupná v pracovní dny v čase od 8:00 do 17:00 hod.
Zákaznický portál na webovém rozhraní přístupný vybraným osobám zákazníka.
Každé nové odběrné místo zařazené do systému v průběhu kalendářního roku bude mít stejné obchodní podmínky jako stávající místa.
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G.

Podmínky dodávky odchylující se od standardu upraveného v části C až E formuláře nebo v referenčních
reference na
část
formuláře /
dodací
podmínky

popis jiné podmínky

Organizace Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, není plátcem záloh.

D.1.

Splatnost faktur je 20 dní od doručení.
Odběratel v segmentu MO je oprávněn zvolit čvrtletní či pololetní fakturaci za podmínky, že bude plátcem měsíčních záloh. Podklady k fakturaci budou zadány samoodečtem
provozovatele. Jinak platí roční vyúčtování.
Organizace Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, není plátcem záloh.

D.1.1.
D.2.
D.2.

Splatnost faktur je 20 dní od doručení.

D.2.1.

Objemová roční tolerance +/-30%

odst. 2.1. dodacích podmínek

V

Olomouci

Podpis oprávěné osoby je vyžadován pouze v případě, kdy
poptávku podává zástupce odběratele, Společný zástupce,
případně odběratelem sám za sebe bez použítí datové schránky.
Pokud je potpávka zaslaná odběratelem datovou schránkou,
podpis není vyžadován.
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Dne:

11.3.2016

Podpis:
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