Výběr dodavatele energií
Energie tvoří významnou položku v nákladech každé firmy a tradiční postupy optimalizace cen jsou
pracné, zdlouhavé a nevedou vždy k požadovanému výsledku.
Na trhu s energiemi je v rámci České republiky registrováno více jak 200 licencovaných obchodníků
pro obchod s elektřinou a dalších více jak 200 pro obchod s plynem. Není proto jednoduché vybrat vždy
toho správného dodavatele.
Kde nestačí použití tradičních postupů, je nezbytné použít dobrý nástroj!
Nikdo Vám nenabídne lepší cenové podmínky, jako Vaši dodavatelé v on-line soutěži (e-aukci).

Vysoké napětí

Pro správný průběh on-line výběrového řízení je nezbytné
poskytnout dodavatelům relevantní informace. Všechny tyto
informace jsou zpravidla uváděny na dodavatelských fakturách za vyúčtování energií.

Obrázek uvádí přehled údajů pro výběrové řízení:
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1 - adresa odběrného místa (OM)
2 - EAN/ č. elektroměru/ EIC

Nízké napětí
1

3 - rezervovaná kapacita

2B
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4 - diagram odběru
5 - distribuční sazba
6 - údaje o hl. jističi
Více na druhé straně.
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Nejsme dodavatelem energií.
Realizovali jsme první úspěšnou e-aukci na elektrickou energii v ČR v roce 2005.
Pro výběr dodavatelů energií poskytujeme nástroj a více jak 10-ti leté zkušenosti.

Základní údaje pro výběr dodavatelů energií

ELEKTŘINA
nízké napětí

ELEKTŘINA
vysoké napětí
1

Adresa OM a údaje
o odběrateli

2A EAN

1

Adresa OM a údaje
o odběrateli

2B Číslo elektroměru

Rezervovaná kapacita:
- roční (MWh)
- měsíční (je-li sjednána)

4A Odběrový diagram
(roční - 1/4 hod. měření)

Sjednaná tarifní pásma pro
VN a NT

1

Adresa OM a údaje
o odběrateli

2C EIC
Typ měření ( A, B, C )

Typ měření ( A, B)

3

PLYN

3

Neuvádí se

3 Rezervovaná kapacita:
- denní rezervovaná pevná
kapacita roční (m3)
- maximální denní odběr

4B Měsíční odběry podle
tarifů -VT/NT (MWh)

4C Měsíční odběry (MWh)

U maloodběrů uvést údaje podle
vyúčtování.

5 Distribuční sazba - např.:
C01d, C02d, C03d, C045d ...

6 Údaje o hlavním jističi:
např. 3 x 25A

On-line soutěž (e-aukce):
V průběhu e-aukce vidí dodavatelé aktuální nejnižší nabídku a mohou tak reagovat
snižováním ceny až do ukončení e-aukce.

Soutěž je možné realizovat jako sdruženou, na elektřinu i plyn současně.
Počet účastníků není omezen.
Realizace e-aukce je možná do týdne
od předání podkladů.

Dva typy smluv s dodavateli energií:
1. Uzavření samostatné smlouvy o dodávce energie s přenesením odpovědnosti
za odchylku a uzavření samostatné smlouvy s distributorem, nebo

2. uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky energie s přenesením
odpovědnosti za odchylku. Smlouvu s distributorem uzavírá nový dodavatel
energie vždy při změně dodavatele.

Hlavní právní normou v oblasti energetiky je ENERGETICKÝ ZÁKON: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů .
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Podrobnější informace na vyžádání nebo na stránkách:
http://donasy.cz/vyberova-rizeni/energie/zemni-plyn/
http://donasy.cz/vyberova-rizeni/energie/elektrina/

