
Sdružená dodávka elektrické energie a plynu 

Lokalita: Město Holice  

Termín: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je podání zpracované cenové nabídky na sdružené služby 
dodávky elektřiny a plynu na rok 2022. 

Plánované množství dodávky elektrické energie bude za veřejné osvětlení cca 180 MWh a za ostatní odběrná 
místa cca 120 MWh v období od 1.1.2022 do 31.12.2022.  
 
Plánované množství dodávky plynu bude cca 280 MWh v období od 1.1.2022 do 31.12.2022.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu této zakázky zvýšit nebo snížit bez jakýchkoliv 
sankcí objem dodávky elektřiny oproti hodnotám uvedeným výše.  
 

Požadovaný termín předložení cenové nabídky je do 30.4.2021. 
 

Výsledná nabídková cena elektřiny v této podobě 

 

Distribuční sazba  Nabízená cena bez DPH 

 Měsíční platba na OM v Kč Kč 

C25d Vysoký tarif Kč / MWh 

 Nízký tarif Kč / MWh 

C01d, C02d Měsíční platba na OM v Kč Kč 

 Sazba Kč / MWh 

C62d Měsíční platba na OM v Kč Kč 

 Sazba Kč / MWh 

 
Výsledná nabídková cena plynu v této podobě 
 

Dodávka zemního plynu Nabízená cena bez DPH 

Distribuce a dodávka na OM  
Kč 

Cena 1 MWh zemního plynu 
Kč 

 
Hodnoticí kritéria 
- nejnižší celková nabídková cena vč. DPH  

- vystavení faktury s datem zdanitelného plnění k poslednímu dni v měsíci 
- samoodečty, přístup na portál 
 
Obchodní a platební podmínky  

Požadavky do smlouvy jsou následující: 

 vyúčtování bude probíhat měsíčně – fakturou s datem zdanitelného plnění k poslednímu dni v měsíci 

 za každé odběrné místo zvlášť a to do 10 - ti dnů následujícího měsíce (nebude zálohová fakturace) 

 fakturováno bude na základě skutečných stavů měřidel jednotlivých odběrných míst odeslaných elektronicky 
vždy poslední pracovní den v měsíci 

 splatnost faktur – 20. kalendářní den po vystavení faktury 

 vstup do internetového portálu k uvedeným aplikacím (nastavení profilu zákazníka, vkládání stavů měřidel, 
přehled fakturace, tisk jednotlivých faktur) 

 


