Přihláška aukce k obchodování elektřiny v rámci SSDE v napěťové hladině NN

Přihláška aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
Datum konání burzovního shromáždění:
Oprávněný subjekt obchodování:
Evidenční číslo OSO:
Jméno a příjmení makléře:
Evidenční číslo makléře: 41018
Druh poptávky:

☐ centralizovaná poptávka – počet odběratelů:
☑ jednotlivá poptávka

Typ poptávkové aukce:

☑ s klesající cenou a s uvedením vyvolávací ceny
☐ s klesající cenou bez uvedení vyvolávací ceny
☐ s rostoucí cenou

Produkt: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové
hladině nízkého napětí
Počet odběrných míst:
Termín dodávky:

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Předpokládané množství za období dodávky:

MWh

Doplňující informace o množství dodávky v r. 2013 dle jednotlivých distribučních sazeb:
Předpokládané množství
dodávky [MWh]
Vysoký
tarif

Odběr
celkem

Koeficienty jednotkových cen

Distribuční sazba

Nízký
tarif

Nízký
tarif

C 01d až C 03d

----

---

---

---

Vysoký
tarif

C 25d
C 45d
C 62d
Celkem
Koeficient
průměrné ceny

1

* Nevyplněná pole proškrtnout
Vyvolávací cena [CZK / MWh]:
,-Kč/MWh
(vyvolávací cena nebude v případě volby aukce bez uvedení vyvolávací ceny uvedena)
Stanovení jednotkových cen elektřiny (v distribučních sazbách/tarifech)

☐ jednotná cena (koeficient 1,00)
☑ cena vzniklá použitím koeficientů (provede dodavatel)
☐ cena bez použití koeficientů (provede dodavatel)
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Platební a zúčtovací podmínky:
Zúčtovací období:

☐ měsíc
☐ čtvrtletí
☑ rok - vyúčtování bude provedeno 1x ročně v termínu

dle periodických odečtů příslušného provozovatele distribuční soustavy.
Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli na jeho vyžádání bezplatné mimořádné vyúčtování k
31. prosinci kalendářního roku, pokud odběratel zašle dodavateli v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování samoodečet, provedený k poslednímu dni uplynulého kalendářního roku.
Splatnost zúčtovací faktury:

☑ 14 dní
☐ 21 dní
☐ 28 dní
☐ jiné…………………………

Zálohy v průběhu zúčtovacího období:

☐ dekádní
☑ měsíční
☐čtvrtletní
☑ splatné k 15. dni kal. měsíce, vždy ve výši 90 % předpokládané měsíční platby. Zálohový předpis bude vystaven 14 dnů
před splatností.

☐ jiné:…….........................
Ostatní podmínky:
Fakturace:
Dodavatel bude odběrateli účtovat dodávku elektřiny za každé jednotlivé odběrné místo zvlášť
v listinné (papírové) podobě.
Dodavatel bude odběrateli předepisovat a účtovat zálohy za každé jednotlivé odběrné místo zvlášť
v listinné (papírové) podobě.
Dodavatel je povinen na výslovné vyžádání jednotlivého odběratele používat:
a) elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podobě,
b) namísto faktury za každé jednotlivé odběrné místo fakturu sloučenou s rozpisem jednotlivých
odběrných míst,
c) namísto předpisu záloh a daňového dokladu o přijetí platby za každé jednotlivé odběrné místo
sloučený předpis záloh a sloučený daňový doklad o přijetí platby s rozpisem jednotlivých odběrných míst.
Zveřejnění informací
„Odběratel je oprávněn zveřejnit závěrkový list v plném rozsahu ve veřejně přístupných
evidencích“.
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Přílohy (ve formátu dle Technické specifikace pro obchodování silové elektřiny v rámci SSDE):

☑ Soupis odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
☑ Seznam odběratelů
☐ Jiné:...................................................................

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Oprávněný subjekt obchodování výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a prohlášení, která uvedl
při evidenci v Registračním centru ČMKBK, zůstávají v platnosti i v době podání této přihlášky aukce.

V …………………. dne

_________________________________
podpis OSO

V Praze dne

_________________________________
podpis makléře

Potvrzujeme převzetí přihlášky k vyhlášení aukce
Pořadové číslo přihlášky: ................
V Kladně dne ..............................

________________________________
Registrační centrum
Českomoravská komoditní burza Kladno
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