Zadavatel
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o akceptaci podmínek poptávajícího
Dodavatel:
……………….
Obchodní firma:
……………….
Sídlo:
……………….
IČ:
……………….
Jednající:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v …, v oddíle …, vložka XXXX

Poptávající:
Název:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Sídlo:

Zahradní 768, Frýdlant, PSČ 464 01

Zastoupení:

ing. Petr Olyšar, ředitel a člen představenstva
Jana Machová, členka představenstva

IČ:

25496565
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Toto prohlášení je nedílnou součástí podmínek poptávkového řízení na dodavatele elektrické
energie konaného formou dynamického porovnání cen, tj. e-aukcí, dne 13. 08. 2013 (dále jen
„poptávkové řízení“).
Prohlášení definuje podmínky (dále jen „Podmínky“), jejichž akceptace je – spolu s následným
uvedením znění Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie (dále jen
„Smlouva“) do souladu s Podmínkami – nezbytnou podmínkou poptávajícího pro uzavření
dodavatelsko-odběratelského smluvního vztahu.
Podpis tohoto prohlášení a tedy souhlas s obchodními podmínkami je podmínkou účasti ve
výše uvedeném poptávkovém řízení. Nesouhlas s nimi či jejich přijetí s výhradou je
důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti v poptávkovém řízení.
2. SMLOUVA
Dodavatel prohlašuje, že znění Smlouvy, kterou předloží poptávajícímu v případě, že jím bude
na základě poptávkového řízení osloven, bude plně v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s ostatními právními
předpisy České republiky, a dále také v souladu s Podmínkami.
Poptávající uzavře s dodavatelem jednu samostatnou smlouvu pro všechna svá odběrná místa
spadající do rozsahu poptávkového řízení.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, bez možnosti
automatického prodlužování, stejně pro NN a VN.
Poptávající nepřipouští pro případ sporu použití rozhodčí doložky ve Smlouvě; případné spory
se budou řešit primárně dohodou, event. soudní cestou.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platební podmínky odběrných míst v hladině VN:
Na základě platebního kalendáře bude hrazena k 15. dni v každém měsíci jedna záloha
v maximální výši 70% z předpokládané výše měsíční platby.
Cena za sdružené služby dodávky elektřiny bude hrazena za každý jednotlivý kalendářní
měsíc a za každé jednotlivé odběrné místo na základě písemného vyúčtování (dále jen
„zúčtovací faktura“), ve které bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek, přičemž lhůta splatnosti
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pro úhradu přeplatku poptávajícímu bude max. 30 kalendářních dnů ode dne doručení
zúčtovací faktury.
Zúčtovací fakturu je dodavatel povinen vystavit vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž se dodávka elektřiny realizovala.
Zúčtovací faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Dnem zaplacení se
rozumí den odeslání platby. Připadne-li den odeslání na den pracovního klidu, rozumí se dnem
odeslání první následující pracovní den. Zúčtovací faktura musí mít veškeré náležitosti
daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
Platební podmínky odběrných míst v hladině NN:
Cena za sdružené služby dodávky elektřiny bude hrazena v režimu dle návrhu dodavatele s tím,
že dodavatel je povinen provést celkové vyúčtování služeb a dodávek (s vyúčtováním přeplatku
a či nedoplatku) poptávajícímu ve formě tzv. zúčtovací faktury nejpozději do 15. kalendářních
dnů po ukončení zúčtovacího období, popř. po ukončení trvání smluvního vztahu, přičemž lhůta
splatnosti pro úhradu přeplatku zadavateli bude max. 30 kalendářních dnů ode dne doručení
zúčtovací faktury.
Dodavatel bude vystavovat Poptávajícímu souhrnnou fakturu i předpis zálohových plateb za
všechna jeho odběrná místa s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst.
Poptávající může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškerá
vyúčtování a fakturaci formou elektronických prostředků.
4. SANKCE, POPLATKY
Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného
množství odběru silové elektřiny. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny sjednané
v dodavatelské smlouvě na základě výsledku elektronické aukce.
Poptávající nebude dodavateli platit žádné poplatky, ceny ani odměny vyjma těch, které byly
předmětem výše uvedeného poptávkového řízení, s výjimkou těch, které stanoví závazné
právní předpisy České republiky.
V případě prodlení dodavatele s vystavením zúčtovací faktury či s uhrazením přeplatku
poptávajícímu ve lhůtách stanovených v bodě 3.1 a 3.2 se dodavatel zavazuje zaplatit
poptávajícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každé dotčené odběrné místo a každý den
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poptávajícího požadovat náhradu
škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši
přesahující smluvní pokutu.

5. ZRUŠENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA
V případech zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému
místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je poptávající oprávněn
ukončit smluvní vztah s dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne
oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze strany
dodavatele.
6. ZMĚNA POČTU ODBĚRNÝCH MÍST
Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo odběrných
míst Poptávajícího změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst.
Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení o
zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci
poptávkového řízení.

Dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami podrobně seznámil, je znalý všech právních důsledků
podpisem Podmínek vyvolaných a že jejich podpis je projevem jeho svobodné a pravé vůle.

V …………… dne ……………

…………………………………..….
podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za
dodavatele
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