Akceptácia cenového návrhu

APF
• r rn y

Ponuka sprostredkovatel'a:

APF Services, s.r.o.

Dodávatel':

LAMA energy a.s. - organizačná zložka

Ponuka pre klienta:

Obec Petrovce

komodita
Počet odberných miest
Celkové zmluvné množstvo
z toho v tarife M1, M2 a M3
z toho v tarife M4

zemný plyn

Predmet ponuky
Spôsob výpočtu ceny

cena za dodávku zemného plynu, bez distribúcie
fixná cena na 12 mesiacov
stála mesačná platba za OM 2,06 € v M4, 1,58 € v M3, 1,21 € v M2 a 1,11 € v M1,
fixná cena za prepravu zemného plynu 1,40 EUR / MWh (trhový štandard)
všetky ceny v EUR bez DPH, bez spotrebnej dane
50% nahor aj nadol (prečerpanie a nedočerpanie zmluvného množstva)
zmluva na dobu určitú v trvaní, od 01.12.2016 do 31.12.2017

Tolerancia odberu
Zmluvné obdobie
Cena za dodávku ZP:
OM v tarife M1, M2, M3
OM v tarife M4

4
150,041
53,940
96,101

I

19,50
19,50

MWh ročne
MWh ročne
MWh ročne

Predpokladané
tt-

roku:

Aktuálne zmluvné ceny
25.30
EUR/MWh
25.30
EUR/MWh

EUR / MWh bez DPH
EUR / MWh bez DPH

Platnosť ponuky:
Cenová ponuka je platná do:

ZM v nasledujúcom
MWh
MWh
MWh

12:00 hod.

ICelková cena za dodávku zemného plynu v EUR za rok (bez DPH a SD)

2 925,80 EUR

Poznámky:
Ponuka je časovo limitovaná, a je platná výlučne pre klientov APF Services, s.r.o. zaradených do balíka
pozostávajúceho
zo spotreby 30 firemných klientov s 48 odbernými miestami, v celkovom ročnom objeme dodávky
zemného plynu 3979,636 MWh.
Cena za distribúciu je daná rozhodnutím
dodávateľa.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre príslušný rok, identická bez ohradu na

Akceptácia cenovej ponuky:
Túto cenovú ponuku na uzavretie zmluvy o dodávke zemného plynu týmto akceptujem, apoverujem APF Services, s.r.o. na
pripravu zmluvy o dodávke zemného plynu vrátane splnomocnenia na zabezpečenie zmenového procesu, pokiaľ v účasnosti
LAMA energy a.s. - organizačná zložka nie je klientovým dodávateľom zemného plynu.

miesto a dátum akceptácie cenovej ponuky

APF Services,

s.r.o.,

www.apfservices.sk.

Martinenqova
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info@apfservices.sk.
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