Nyní máte možnost snížit náklady na energie

Kroky k úsporám v domácnosti

Snížení nákladů na
energie
pro domácnosti
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Zemní plyn

Co je zapotřebí udělat?

Elektřina

Kontaktní místo:

Harmonogram:

Městský úřad Lanžhot
Každý čtvrtek 16.00 – 17.30
Lenka Závodská tel: 606 726 719

• od 18. 7.2013 sběr podkladů
• 2.9.2013 ukončení sběru podkladů
• 19.9 2013 e-aukce
• v následujícím týdnu podpisy
smluv s vítězným dodavatelem
Změna termínu vyhrazena.

Podpis smlouvy o zajištění aukce a předání podkladů na kontaktním místě (Městský úřad Lanžhot)
Sesbírání všech podkladů a sdružení poptávky do jedné soutěže formou e-aukce
Oslovení a vyzvání dodavatelů k účasti v soutěži
V e-aukci dodavatelé vidí nejnižší podanou cenovou nabídku a mohou na ni reagovat snížením své cenové
nabídky – nabídky jsou tak on-line dynamicky porovnávány
Vítězná tedy nejnižší cenová nabídka je porovnána s Vaší stávající cenou
Pokud je cena z e-aukce nižší než Vaše stávající cena, zajistíme podpis smlouvy s vítězným dodavatelem
Předpokládané úspory se pohybují kolem 20%; záleží jak dnes nakupujete

1.
2.

Zajít na kontaktní místo kde podepíšete smlouvu
o zajištění aukce (je rovněž ke stažení na stránkách Města)
Na kontaktním místě předáte kopie podkladů
(lze okopírovat na kontaktním místě)

Co se soutěží v e-aukci?
Ceny za energie, které platíte se skládají stručně řečeno z regulované části a
neregulované části.
• REGULOVANÁ ČÁST – je stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji
soutěžit (např. cena za distribuci)
• NEREGULOVANÁ ČÁST – výši této položky si stanovují dodavatelé sami a tudíž ji lze
soutěžit (cena za elektřinu a zemní plyn (cena za KWh) a za činnost dodavatele)
Podíl neregulované části na celkové výši platby je u elektřiny kolem 40% a u zemního
plynu kolem 80%

Za službu neplatíte žádné poplatky
Poskytovatel:
TENDER – service
Ladislav Šerák
IČ: 61398993
Office: Břeclav ul. Na řádku 1

www.tender-service.info
Tel. 731 025 486
Email: info@tender-service.info

Naše reference:

Snížení nákladů na
energie
pro domácnosti

V letech 2011 a 2012 realizovaly města a obce včetně společností výběrové řízení na dodavatele
energií moderním způsobem - elektronickou aukcí. Tento způsob výběru dodavatele využili i v
dalších výběrových řízeních na dodavatele staveb, oprav, materiálů či služeb
• Město Lanžhot
• Město Bzenec
• Město Vracov
• Městys Moravská Nová Ves
• Městys Polešovice
• Obec Mikulčice
• Obec Dolní Bojanovice
• Obec Mutěnice

• Obec Rakvice
• Město Dubňany
• Signum Hustopeče
• Uherskohradišťská nemocnice
• Bors Břeclav
• KM Beta
• Kornfeil Čejč
• Topsteel Lužice

Úspory v komerční sféře
Zemní plyn - max. dosažená úspora až 41%
Sil. Elektřina – max dosažená úspora až 28%
Naše maximální dosažená úspora – 2 414 000,- Kč

Zemní plyn

Elektřina

Kontaktní místo:

Harmonogram:

Městský úřad Lanžhot
Každý čtvrtek 16.00 – 17.30
Lenka Závodská tel: 606 726 719

• od 18. 7.2013 sběr podkladů
• 2.9.2013 ukončení sběru podkladů
• 19.9 2013 e-aukce
• v následujícím týdnu podpisy
smluv s vítězným dodavatelem
Změna termínu vyhrazena.

Potřebné podklady

Kde předáte podklady

1.
2.

• přímo na kontaktním místě

3.
4.

Kopie ročního vyúčtování (zemní plyn/elektřina)
Kopie smlouvy, všech dodatků a všeobecných
podmínek
Číslo SIPO nebo číslo účtu
Podepsaná smlouvy mezi poskytovatelem a klientem
1. Smlouva je k dispozici na kontaktním místě
nebo na stránkách města

• každý čtvrtek od 16.00 – 17.30
• 1.8.2013 JE ZAVŘENO

Poskytovatel:
TENDER – service
Ladislav Šerák
IČ: 61398993
Office: Břeclav ul. Na řádku 1

www.tender-service.info
Tel. 731 025 486
Email: info@tender-service.info

