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Obecný úrad PETROVCE
Došlo dňa: U.

Vybavuje:·3·21) IS-
Č. spisu: 1rJtJk.tll/5" Ukl. znak

PrílOhy:
Škart. zn. \1ANDÁTNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona Č. 513/1 991 Z.z., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

l.
Zmluvné strany

l. APF Services, S.r.O.

so sídlom: Bratislava, Martinengova 24, PSČ: 811 02
IČO: 47474289
DIČ 1 IČ DPH 20239136941 SK2023913694
Spoločnost' zapísaná do obch. registra Okresného súdu Bratislava l. oddiel Sro, vkžka Č. 93228/B
zastúpená: Ing. Emil Zuzík, konateľ spoločnosti
bankové spojenie: SK21 I 1000000002927903028, Tatra banka a.s.
kontaktná osoba: Mgr. Marián Vaško, CORUND - partners s.r.o.
e-mail 1 telefón: corundrí'iJ.apfscrvices.sk 1 0907 054 965

(ďalej len ,,Mandatár")
II

2. Obec Petrovce

so sídlom: Petrovce, Petrovce 89, PSČ: 091 31
poštová adresa (vyplňte akje iná ako sídlo): Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: OO 332 674
DIČ: 2020630315
zapísaná v štatistickom registri organizácií
zastúpená: Ing. Miroslav Bobrík - starosta obce
bankové spojenie: SK8402000000000022628632
kontaktná osoba: Ing. Miroslav Bobrík
e-mail 1 telefón: obecpetrovce@stonline.sk/0905 937495

hlavný predmet činnosti ........ verejné služby ....

(ďalej len .Mandant";

(spoločne ďalej len .zmtuvné strany")
II.

Úvodné ustanovenia a účel Zmluvy

l. Zmluvné strany sa dohodli že uzatvárajú túto zmluvu na základe ustanovenia ~ 261 odst. I obchodného zákonníka ako zmluvu mandátnu

(ďalej len .Zrnluva").

2. Mandatár je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa najmä poradenstvom v oblasti organizačnej, ekonomickej, obchodnej a v oblasti

služieb, predovšetkým v súvislosti s realizáciou dopytových konaní pre komerčné subjekty na dodávateľa respektíve poskytovateľa

vybraných druhov komodít a služieb.

3. Mandant je právnická osoba, ktorej ciel'om je s využitím služieb Mandatára optimalizovať náklady na nákup vybraných komodit alebo

služieb, bližšie špecifikovaných v prílohách tejto zmluvy.

III.
Predmet Zmluvy

l. Predmetom a účelom tejto Zmluvy je komplexná realizácia výberového konania na výber dodávateľa alebo poskytovateľa vybranej

komodity alebo služby, a to za účelom získania a následného udržania najnižšej dostupnej ceny na trhu, obvykle s využitím

elektronických nástrojov dopytového konania (tzv. elektronická aukcia), a s tým spojených konzultačných a sprostredkovateľských

služieb.

2. Mandant sa zaväzuje poskytnút' Mandatárovi súčinnost' v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie splnenia predmetu II účelu tejto Zmluvy.

3. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi zajeho činnosť podľa tejto Zmluvy odmenu podľa článku VIII. tejto Zmluvy.

IV.
Rozsah činnosti Mandatára

1. Mandatár sa zaväzuje vykonať pre Mandanta a Mandant si týmto objednáva od Mandatára predovšetkým nasledujúce činnosti:

a. Priprava a realizácia analýzy aktuálneho stavu nákupu vybranej komodity, produktu, či služby uvedenej v prílohe k tejto Zmluve.

Cieľom analýzy je predovšetkým vytvoriť kvalifikovaný odhad predpokladanej výslednej ceny za komoditu alebo službu,
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v závislosti od objemu spotreby a ostatných dostupných podstatných údajoch vybranej komodity alebo služby, ktorú je možné
dosiahnuť prostredníctvom elektronickej aukcie v čase prípravy analýzy.

b. V závislosti od okolnosti obchodného prípadu a požiadavky Mandanta, zahŕňajúc najmä časové hľadisko, efektivitu formy
výberového konania, požadované necenové zmluvné podmienky, požiadavky na dodávateľa a pod., odporučenie vhodnej formy
realizácie dopytového konaiia (elektronická aukcia, tender, priame ponukové konanie, príp. iné).

c. Realizácia dopytového konania formou elektronickej aukcie pozostáva predovšetkým z nasledujúcich činnosti:
i. vypracovanie kompletnej dokumentácie výberového konania (na základe podkladov, požiadaviek a podmienok od Mandanta)

ii. vyhotovenie výzvy dodávateľom k účasti v elektronickej aukcii,
iii. oznámenie Mandantovi o termíne konania elektronickej aukcie,
iv. doručenie prístupových údajov do on-line elektronickej aukcie Mandantovi,
v. technické zabezpečenie priebehu elektronickej aukcie,

Vl. administratívne zabezpečenie elektronickej aukcie,
vii. vyhotovenie písomnej správy o priebehu a výsledku elektronickej aukcie,

viii. oznámenie názvu a kontaktných údajov vybraného dodávateľa Mandantovi,
IX. vyrozumenie vybraného dodávateľa a výzva k vystaveniu a uzavretiu zmluvy s Mandantom,
x. kontrola súladu predloženého návrhu zmluvy medzi vybraným dodávateľom a Mandantom s podmienkami stanovenými pri

vyhlásení elektronickej aukcie, a výsledkami elektronickej aukcie,
Xl. predloženie skontrolovaného návrhu zmluvy medzi vybraným dodávateľom a Mandantorn Mandantovi na podpis.

d. Služby spojené s priebežnou sarostlivost'ou o Mandanta po realizácii dopytového konania:
zabezpečenie, sprostrerkovanie alebo poradenstvo pri priebežnej komunikácii s aktuálnym dodávateľom vybranej komodity,

II. priebežné sledovanie ceny vybranej komodity na príslušných komoditných burzách a podmienok na príslušnom trhu,
a informovanie Mandanta o všetkých podstatných zmenách, ktoré môžu alebo by mohli mať významný vplyv na súčasn)' alebo
budúci zmluvný vzťah s dodávateľom komodity, predovšetkým na zmluvnú cenu za komoditu,

III. na požiadanie Mandanta konzultácie s oprávneným zástupcom Mandatára ohľadom trhových podmienok vybranej komodity
a možností úprav a zmien v podmienkach nákupu vybranej komodity,

iv. v dostatočnom časovom predstihu zabezpečenie priamej cenovej ponuky od dodávateľa komodity alebo služby, ktorý
v predchádzajúcom období vzišiel z dopytového konania realizovaného Mandatárom, jej objektivne zhodnotenie s náležitou
odbornou starostlivosťou a odporučenie na jej prijatie alebo neprijatie, ako <ti umožnenie a zabezpečenie jej akceptácie pre
ďalšie obdobie v prípade, že je Mandantom vyhodnoterá ako výhodná,

v. v pripade, že Mandant neakceptuje cenovú ponuku podľa predchádzajúceho odseku, Mandatár po zohl'adnení aktuálneho stavu
na relevantnom trhu a za podmienok vopred dohodnutých s Mandantom, zabezpečí najnižšiu dostupnú cenu vybranej komodity
v danom čase a mieste prostredníctvom elektronickej aukcie, alebo inej vhodnej formy dopytového konania, a to počas celej
platnosti tejto Zmluv)'.

v.
Povínnosti Mandatár»

l. Mandatár je pri plneni predmetu Zmluvy povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Mandanta.
2. Mandatár sa zaväzuje vykonávať predmet činnosti podľa ustanoveni článku III. a lY. tejto Zmluvy v úzkej spolupráci a v súlade s

pokynmi Mandanta.
3. Mandatár je povinný bezodkladne oznámit' Mandantovi všetky podstatné informácie, ktoré zistil pri plnení predmetu činnosti, a ktoré

môžu mať vplyv na priebeh a výsledok realizácie predmetu Zmluvy.
4. Ak Mandatár zistí, že pokyny Mandanta sú nevhodné či neúčelne pri plnení predmetu činnosti, alebo že odporujú všeobecne záväzným

právnym predpisom, je povinný na toto Mandanta včas upozorniť. Ak bude v tomto pripade Mandant na plnenie predmetov činnosti
podľa svojich pokynov trvať, má Mandatár právo:
a. v plnení predmetu činnosti pokračovať podľa pôvodných pokynov Mandanta, pričom s ohľadom na druh nevhodnosti pokynov

Mandanta sa v zodpovedaiúcorn pomere zbavuje zodpovednosti za neúspešné splnenie predmetu činnosti a za prípadné chyby v
ich poskytovanej službe;

b. v prípade pokračovania v plnení predmetu činnosti požadovať od Mandanta, aby svoje zotrvanie na pôvodných pokynoch potvrdil
Mandatárovi písomne;

c. odstúpiť od predmetu tejto Zmluv)'.
VI.

Povinnosti Mandanta

l. Mandant je povinný odovzdať včas Mandatárovi aktuálne a presné podklady a informácie, ktoré sú podľa Mandatára nutné k plneniu
predmetu činnosti.

2. Mandant je povinný upozorniť Mandatára najmä na všetky nebezpečia súvisiace s plnením predmetu činnosti, s pripadnou
zodpovednosťou za škody zo strany Mandanta, na plynutie lehôt a pod.

3. Ak sa v priebehu trvania mandátnej činnosti ukáže, že podklady alebo informácie potrebné pre realizáciu dopytového konania neboli
Mandantorn poskytnuté v úplnom rozsahu či boli poskytnuté nesprávne, nenesie Mandatár za následky takéhoto konania či zanedbania
Mandanta zodpovednosť.
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VII.
Trvanie zmluvného vzťahu

l. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Platnosť a účinnosť záväzku plnenia predmetu činnosti podľa Zmluvy pre jednotlivé komodity alebo služby je predmetom príslušných

príloh a dodatkov k tejto Zmluve.

3. Platnosť tejto Zmluvy môže zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo na základe výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany, a

to aj bez udania dôvodov. V takom prípade zanikne táto Zmluva uplynutím výpovednej lehoty v dlžke 3 mesiacov. Výpovedná lehota

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej

strane.

VIII.
Odmena a platobné podmíenky

l. Mandatárovi prináleží odmena zajeho činnosti podľa tejto Zmluvy vo výške a forme stanovenej v príslušnej prílohe alebo dodaku k tejto

Zmluve, a to osobitne za každú komoditu alebo službu

2. Všetky náklady, ktoré Mandatár nutne alebo účelne vynaloží pri plnen svojho záväzku, sú už zahrnuté v odmene.

3. Úhrada odmeny bude vykonaná bezhotovostnou formou, prevodom na bankový účet Mandatára uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že peňažný záväzok je ~Inený dňom, kedy je čiastka pripísaná na účet Mandatára.

IX.
Porušenie zmluvných povinností

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zaplatiť za každý dell omeškania s úhradou ktoréhokol'vek peňažného záväzku zmluvnú pokutu vo výške

0,05% z fakturovanej čiastky (bez DPI-!), a to až do doby jeho úplného zaplatenia.

2. Zmluvná pokuta podJ'a predchádzajúceho bodu nemá v žiadnom prípade vplyv na nárok na úroky z omeškania v súlade s platnými

právnymi predpismi.

3. V prípade neuzavretia zmluvy medzi Mandantom a elektronickou aukciou vybraným dodávateľom z dôvodov alebo rozhodnutia na

strane Mandanta, aj keď bol splnený zo strany Mandatára účel tejto Zmluvy, je Mandant povinný uhradiť Mandatárovi paušálnu náhradu

za všetky v súvislosti s dopytovýrn konaním vynaložené náklady a za ujmu spôsobenú vybranérnu dodávateJ'ovi, a to vo výške 100%

odmeny podJ'ačl. VIIl tejto Zmluvy.

X.
Ostatné a záverečné ustanovenia

l. Ak bude Mandant prezentovať navonok výstupy, tlačové správy či iné informácie týkajúcej sa činnosti vykonávanej na základe tejto

Zmluvy, zaväzuje sa Mandant uviesť pri tejto činnosti vždy obchodné meno Mandatára. Mandant zárove II podpisom Zmluvy udeľuje

Mandatárovi súhlas s použitím Mandantovho obchodného mena, obchodnej značky, jeho loga, znaku či iného signifikantného označenia,

a to výlučne za účelom zverejnenia v propagačných materiáloch mandatára a na webových stránkach Mandatára, v častiach venovaných

referenciám významných klierrov.

2. Zmluvné strany sa zaväzuji riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy predovšetkým zmiernou cestou a dohodou.

3. Táto Zmluva môže byť upravovaná a doplňaná len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných vzostupne čislovaných

dodatkov podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z nich každá zmluvná strana dostane pri podpise jedno

vyhotovenie.

6. Obe zmluvné strany po riadnom prečítaní Zmluvy prehlasujú, že sú si vedomé všetkých právnych dôsledkov touto Zmluvou

spôsobených, a že je prejavom ich slobodnej a pravej vôle. Na dôkaz týchto tvrdení a súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svoj ich

oprávnených zásmpcov.

za Mandatára

Mgr. Marián Vaško
na základe splnomocnenia APF Services s.r.o.
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PRÍLOHA Č.

ľL1-.IL-. <).OA r
Mandátnej zmluvy zo dňa: .

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Z.z., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

l.
Zmluvné strany

l. APF Services, S.r.O.

so sídlom: Bratislava, Martinengova 24, PSČ: 811 02
IČO: 47474289
Spoločnosť zapísaná do obch. registra Okr. súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka Č. 93228/B
zastúpená: Ing. Emil Zuzík, konateľ spoločnosti

(ďalej len .Mondatár";

II

so sídlom:
IČO:

Petrovce, Petrovce 89, PSČ: 091 31
OO 332 674

2. Obec Pctl'OVCC

zapísaná v štatistickom registri organizácií
zastúpená: Ing. Miroslav Bobrík - starosta obce

II.
Identifikácia komodity alebo služby

(ďalej len "Mandl/llť')

(spoločne ďalej len .zrnluvné strany")

l. Mandant týmto prejavuje záujem o komplexnú realizáciu výberového konania na výber dodávateľa alebo poskytovateľa nasledovnej
komodity alebo služby

Názov komodity / služby:

Objem ročnej spotreby:

Súčasná priemerná cena za MWh:

Súčasný dodávateľ, viazanos!' do:

Požiadavky. iné:

ZEMNÝ PLYN

132,389 MWh (4 OM, 2x M4,M3,M2)

38,23 EUR bez DPH vrátane FMSo'

Slovenský plynárenský priemysel, as, doba určitá do 30.11.2015, výpovedná lehota 3 mesiace

• FM So - fixná mesačná sadzba obchodníka

III.
Odmena II platobné podmienky

l. Mandatárovi prináleží odmena za jeho činnosť podl'a čl. IV, bod I ods. a) až c) Zmluvy vo výške 30% bez DPH z
vypočítanej dosiahnutej úspory za nákup komodity alebo služby za obdohe 12 mesiacov.

2. Dosiahnutou úsporou za nákup komodity alebo služby sa rozumie rozdiel medzi finančnou hodnotou predpokladanej ročnej spotreby
komodity alebo služby, ktorá je predmetom dopytového konania v cenách za predchádzajúce zdokladované ročné obdobie, a finančnou
hodnotou rovnakej spotreby komodity alebo služby za rovnako dlhé obdobie v cenách, ktoré bol ivyhodnotené ako najvýhodnejšie na
základe realizovaného dopytového konai ia (obvykle elektronickej aukcie).

3. Nárok na odmenu podl'a bodu I vznikne Mandatárovi momentom ukončenia činností podl'a čl. IV, bod I ods. a) až c) Zmluvy pre
vybranú komoditu alebo službu podl'a tejto prílohy k Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na odmenu Mandatárovi nevzniká
v prípade, že elektronická aukcia bude po jej ukončení vyhodnotená ako neúspešná, tj. ak žiadna ponuka nebude výhodnejšia ako
dovtedajšie ceny Mandanta za jednotku spotreby komodity alebo služby

4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy Mandant akceptuje pre nasledujúce obdobie priamu cenovú ponuku podľa bodu I ods. d) čast' iv.,
vzniká Mandatárovi dňom akceptácie takejto ponuky nárok na odmenu za starostlivost' o Mandanta podľa čl. IV, bod I ods. d) vo výške

2% bez DPH z finančnej hodnoty objemu spotreby komodity alebo služby Mandanta, najmenej však 100 EUR bez DPH. Odmena zahŕňa
všetky služby podl'a čl. IV, bod I ods. d) na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov,
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5. V prípade, že počas platnosti Zmluvy Mandatár pre Mandanta realizuje elektronickú aukciu, alebo inú formu dopytového konania pre

nasledujúce obdobie podJ'a bodu I ods. d) časť v., vzniká Mandatárovi dňom predloženia návrhu zmluvyododávke predmetnej komodity

alebo služby, ktorá vzíde z tohto dopytového konania, nárok na odmenu za starostlivosť o Mandanta podJ'a čl. IV, bod I ods. d) vo výške
4% bez DPH z finančnej hodnoty objemu spotreby komodity alebo služby Mandanta, najmenej však 100 EUR bez DPI-l. Odmena zahŕňa

všetky služby podJ'a čl. IV, bod 1 ods. d) na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov.

6. Všetky náklady, ktoré Mandatár nutne alebo účelne vynaloží pri plrun! svojho záväzku, sú už zahrnuté v odmene

7. Odmeny podJ'a tohto článku je Mandatár oprávnený fakturoval' tak, že vystaví Mandantovi faktúru - daiíový doklad na celú čiastku, a to

bezodkladne, najneskôr však do 15 dní po vzniku nároku na IlU. Splatnosť tejto faktúry bude 15 dní odjej vystavenia.

IV.
Ostatné a záverečné ustanovenia

l. Táto príloha k Zmluve je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z nich každá zmluvná strana dostane pri podpise jedno

vyhotovenie.

2. Obe zmluvné strany po riadnom prečítaní prílohy k Zmluve prehlasujú, že sú si vedomé všetkých právnych dôsledkov touto prílohou k

Zmluve spôsobených, a že je prejavom ich slobodnej a pravej vôle. Na dôkaz týchto tvrdení a súhlasu s jej obsahom prip!ijajú podpisy

svojich oprávnených zástupcov.

?e4-n) Je e '} 1,2 . 1~1(
V dňa .

OBEC PETROVCE···
OBECNÝ ÚRAD

094 31 PETROVCE
za M and atára

Mgr. Marián Vaško

na základe splnomocnenia APF Services, s.r.o.
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Obec Petrovce aUKcie pre firm!

PRED8EŽNÁ ENERGETICKÁ ft,NAl ÝZA PRE SPOLOCNOST

Vážený pán starosta,

na základe predbežnej energetickej analýzy spotreby zemného plynu a posúdenia súčasných cenových podmienok
Vašej spoločnosti sme dospeli k záveru, že existuje pre Vašu spoločnosť zaujímavý potenciál na dosiahnutie úspor
prostredníctvom elektronickej aukcie na dodávateľa zemného plynu.

Množstvo Vami odoberaného zemného plynu je pre dodávateľov zaujímavé, pričom vďaka agregácii dopytu,
prostredníctvom ktorej sme schopní tento objem znásobiť, predpokladáme dosiahnutie v súčasnosti veľmi dobrého
výsledku. Elektronická aukcia je pritom preukázateľne najefektívnejší nástroj na získanie najlepšej dostupnej ceny na
trhu.

Údaje o ročnej spotrebe zemného plynu, na základe údajov za Vaše 4 OM č. SKSPPDIS010910008270,
SKSPPDIS00111 0953126, SKSPPDIS00111 0952146, SKSPPDIS00111 0954683 za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014

• Ročný objem spotreby zemného plynu:
• Cena za dodávku zem. plynu vrátane FMSo*:
• Priemerná cena za MWh:
• Súčasný dodávateľ:
• Zmluvná viazanosť:

132,389 MWh (v tarife 2xM4, M3, M2)
5061,13 EUR bez DPH

38,23 EUR bez DPH I MWh
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

do 30.11.2015, VL 3 mes.

Na základe výsledkov z predchádzajúcej s-aukcie zemného plynu a dohody s dodávateľom ktorý v tejto aukcii ponúkol
najvýhodnejšie podmienky o využití týchto cien aj pre ďalších klientov, máme možnosť Vám predostrieť nasledovnú
časovo limitovanú ponuku:

• Objem odobratého zemného plynu:
• NOVÁ cena za dodávku zemného plynu:

132,389 MWh
3 349,44 EUR bez DPH

25,30 EUR bez DPH I MWh
1 711 68 EUR bez DPH

Našaponuka ceny zemného plynu:

• NOVÁ cena za MWh: 25,30 EUR bez DPH I MWh

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam Vám odporúčame zaradiť sa medzi ďal'ších spokojných klientov, ktorí sa
zúčastnili elektronickej aukcie na výber najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu. Pre získanie tejto ponuky je
potrebné uzatvoriť Mandátnu zmluvu s našou spoločnosťou.

V Bratislave, dňa 24. februára 2015

S pozdravom

Gergely Molnár
analytik APF Services, s.r.o.

*FMSo - fixná mesačná sadzba obchodníka

~-rna.il.: :info0ap.fse.rvices sk, tf?lefón: 0905í1..'34 926
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PRÍLOHA Č. 2

~i.j. , d-~~~
Mandátnej zmluvy zo dňa: .......•..•..•...••.•.

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Z.z., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

l.
Zmluvné strany

l. APF Services, s.r.o.

so sídlom: Bratislava, Martinengova 24, PSČ: 811 02
IČO: 47474289
Spoločnosť zapísaná do obch. registra Okr. súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č.93228/B
zastúpená: Ing. Emil Zuzfk, konateľ spoločnosti

(ďalej len ,Malldatdr")

a

2. Obec Petrovce

so sídlom:
IČO:

Petrovce, Petrovce 89, PSČ: 091 31
OO 332 674

zapísaná v štatistickom registri organizácií
zastúpená: Ing. Miroslav Bobrík - starosta obce

(ďalej len .Mandant")

(spoločne ďalej len .zmluvné strany")

II.
Identifikácia komodity alebo služby

l. Mandant týmto prejavuje záujem o komplexnú realizáciu výberového konania na výber dodávateľa alebo poskytovateľa nasledovnej
komodity alebo služby

Názov komodity 1 služby:

Objem ročnej spotreby:

Súčasná priemerná cena za MWh:

Súčasný dodávateľ, viazanosť do:

Požiadavky, iné:

ELEKTRICKÁ ENERGIA

17,210 MWh (4 OM, JT = 7,374 1 VT = 8,267 1NT = 1,569)

56,42 EUR bez DPH vrátane FMSo'

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., bez viazanosti, výpovedná lehota I mesiac

• FMSo - fixná mesačná sadzba obchodníka

III.
Odmena a platobné podmienky

l. Mandatárovi prináleží odmena za jeho činnosť podľa čl. IV, bod I ods. a) až c) Zmluvy vo výške 30% bez DPH z

vypočítanej dosiahnutej úspory za nákup komodity alebo služby za obdohe 12 mesiacov.

2. Dosiahnutou úsporou za nákup komodity alebo služby sa rozumie rozdiel medzi finančnou hodnotou predpokladanej ročnej spotreby

komodity alebo služby, ktorá je predmetom dopytového konania v cenách za predchádzajúce zdokladované ročné obdobie, a finančnou

hodnotou rovnakej spotreby komodity alebo služby za rovnako dlhé obdobie v cenách, ktoré boli vyhodnotené ako najvýhodnejšie na

základe realizovaného dopytového konaiia (obvykle elektronickej aukcie).

3. Nárok na odmenu podľa bodu I vznikne Mandatárovi momentom ukončenia činností podľa čl. lY, bod I ods. a) až c) Zmluvy pre

vybranú komoditu alebo službu podl'a tejto prílohy k Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na odmenu Mandatárovi nevzniká

v prípade, že elektronická aukcia bude po jej ukončení vyhodnotená ako neúspešná, t.j. ak žiadna ponuka nebude výhodnejšia ako

dovtedajšie ceny Mandanta za jednotku spotreby komodity alebo služby

4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy Mandant akceptuje pre nasledujúce obdobie priamu cenovú ponuku podľa bodu l ods. d) časť iv.,

vzniká Mandatárovi dňom akceptácie takejto ponuky nárok na odmenu za starostlivosť o Mandanta podľa čl. IV, bod I ods. d) vo výške

2% bez DPH z finančnej hodnoty objemu spotreby komodity alebo služby Mandanta, najmenej však 100 EUR bez DPH. Odmena zahŕňa

všetky služby podľa čl. IV, bod I ods. d) na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov.
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5. V prípade, že počas platnosti Zmluvy Mandatár pre Mandanta realizuje elektronickú aukciu, alebo inú formu dopytového konania pre

nasledujúce obdobie podl'a bodu I ods. d) časť v., vzniká Mandatárovi dňom predloženia návrhu zmluvy o dodávke predmetnej komodity

alebo služby, ktorá vzíde z tohto dopytového konania, nárok na odmenu za starostlivosť o Mandanta podl'a čl. lY, bod I ods. d) vo výške

4% bez DPH z finančnej hodnoty objemu spotreby komodity alebo služby Mandanta, najmenej však 100 EUR bez DPH. Odmena zahŕňa

všetky služby podl'a čl. IV, bod l ods. d) na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov.

6. Všetky náklady, ktoré Mandatár nutne alebo účelne vynaloží pri plneil svojho záväzku, sú už zahrnuté v odmene

7. Odmeny podl'a tohto článku je Mandatár oprávnený fakturovať tak, že vystaví Mandantovi faktúru - daňový doklad na celú čiastku, a to

bezodkladne, najneskôr však do 15 dní po vzniku nároku na ňu. Splatnosť tejto faktúry bude 15 dní od jej vystavenia.

IV.
Ostatné a záverečné ustanovenía

l. Táto príloha k Zmluveje vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z nich každá zmluvná strana dostane pri podpise jedno

vyhotoven ie.
2. Obe zmluvné strany po riadnom prečítaní prílohy k Zmluve prehlasujú, že sú si vedomé všetkých právnych dôsledkov touto prilohou k

Zmluve spôsobených, a že je prejavom ich slobodnej a pravej vôle. Na dôkaz týchto tvrdení a súhlasu s jej obsahom pripájajú podpisy

svoj ich oprávnených zástupcov.

V .. fe1.Y..9.y.~~.dňa .. })~~.~ ...7iJ ~(

.J&!ift
za MandatáraOBEC PE

OBEC'
094 3 l PETROVCE

Mgr. Marián Vaško
na základe splnomocnenia APF Services, S.r.o.
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PREDBEŽNÁ ENERGETICKÁ ANALYZA PRE:

F
Obec Petrovce

aukc ie p re ti rm~

Vážený pán starosta,

na základe predbežnej energetickej analýzy spotreby elektrickej energie a posúdenia súčasných cenových podmienok
Vašej spoločnosti sme dospeli k záveru, že súčasné ceny za elektrickú energiu ponúkajú výrazný potenciál na
dosiahnutie úspor prostredníctvom elektronickej aukcie na dodávatel'a elektrickej energie.

Odôvodnenie:
o Ceny na svetových komoditných burzách sú momentálne vel'mi priaznivé, čo sa odráža aj na cenách
v súčasnosti poskytovaných dodávatel'mi v SR.

o V strednodobom horizonte predpokladáme mierny rast trhových cien elektrickej energie, a tak považujeme
za rozumné nakontrahovať odber elektrickej energie na ďalšie ročné obdobie čo najskôr.

o Množstvo odoberanej elektriny je pre dodávatel'ov zaujímavé a vďaka agregácii dopytu, prostredníctvom
ktorej sme schopní tento objem znásobiť, predpokladáme dosiahnutie v súčasnosti veľmi dobrého výsledku.

o Elektronická aukcia je jednoznačne najefektívnejší nástroj na získanie najlepšej dostupnej ceny na trhu.

Údaje o ročnej spotrebe elektrickej energie, na základe údajov za Vaše 4 OM Č. 24ZVS0000046933H,
24ZVS0000076421 a, 24ZVS0000626849D, 24ZVS000076426G za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014:

• Objem odobratej elektrickej energie:
• Cena za dodávku el. energie vrátane FMSo*:
• Priemerná cena za MWh:
• Súčasný dodávateľ:
• Zmluvná viazanosť:

17,210 MWh(JT = 7,374/ VT = 8,267 / NT = 1,569)*
970,91 EUR bez DPH
56,42 EUR bez DPH I MWh

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
bez viazanosti, VL 1 mes.

Na základe výsledkov z predchádzajúcej e-aukcie elektrickej energie a dohody s dodávatel'om ktorý v tejto aukcii
ponúkol najvýhodnejšie podmienky o využití týchto cien aj pre ďalších klientov, máme možnosť Vám predostrieť
nasledovnú časovo limitovanú ponuku:

o Vysúťažená cena za MWh - Jednotarit:
o Vysúťažená cena za MWh - Vysoký tarit:
o Vysúťažená cena za MWh - Nízky tarit:

39,90 EUR bez DPH I MWh
42,00 EUR bez DPH I MWh
29,00 EUR bez DPH I MWh

Údaje o Vašich nákladoch za dodávku elektrickej energie pri objeme spotreby v predchádzajúcom období a cenách
vysúťažených ve-aukcii potom sú nasledovné:
• Cena za dodávku elektrickej energie: 686,94 EUR bez DPH
• NOVÁ priemerná cena za MWh:

• Dosiahnutá ÚSPORA:

39,92 EUR bez DPH I MWh

283,97 EUR bez DPH

Vzhl'adom k vyššie uvedeným skutočnostiam Vám odporúčame zaradiť sa medzi ďal'ších spokojných klientov, ktorí sa
zúčastnili elektronickej aukcie na výber najvhodnejšieho dodávatel'a elektrickej energie. Pre získanie tejto ponuky je
potrebné uzatvoriť Mandátnu zmluvu s našou spoločnosťou.

V Bratislave, dňa 26. februára 2015

S pozdravom

Gergely Molnár
analytik APF Services, s.r.o.

'FMSo - fixná mesačná sadzba obchodníka
, JT - jednotaríf, ' VT - vysoký taríf, ' NT - nízký tarif, ' VN - vysoké napätie, ' NN - nízke napätie

APF Se.rvices, s.r.o. f Ha.r.tinengcva 24, Bratislava 811 02, IČO; 47 474 289
'WWwnpfservices,skt e-·rr.ail; inf(,)@~:lpf5ervice5 sK, tel~~fórt: 0905/1:34 926
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Ponuka sprostredkovavateľa:
Člslo:

APF Services s.r.o. APF
Ponuka pre klienta:

IČO:

komodita
Počet OM

Obec Petrovce
oo 332674

aukcie pre firmy

elektrická energia
4

Celkové zmluvné množstvo
z toho 1T
z tohoVT
z toho NT

Napät'ová úroveň

Predmet ponuky
Spôsob výpočtu ceny

Tolerancia odberu

Zmluvné obdobie
Trvanie zmluvy od
Trvanie zmluvy do
Platnost' ponuky do

17,210
7,374
8,267
1,569

NN

cena za dodávku vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, bez distribúcie
fixná cena na 12 mesiacov
všetky ceny v EUR bez DPH, bez spotrebnej dane
50% nahor aj nadol (prečerpanie a nedočerpanle zmluvného množstva)

doba určitá 12 mesiacov Mp.L. 1 mesiac)
1.5.2015

30.4.2016
27.2.2015

MWh ročne
MWh ročne
MWh ročne
MWh ročne

Platobné podmienky:
ročné vyúčtovanie
zálohová platba vo výške
deň splatnosti zálohových faktúr
splatnost' vyúčtovacej faktúry I

100
10
20

% predpokladaného mesačného odberu
. deň kalendárneho mesiaca
. deň kalendárneho mesiaca

Cena za dodávku EE:
stála platba za OM

Cena 1T
Cena VT
Cena NT

0,00
39,90
42,00
29,00

EUR/mesiac
EUR / MWh bez DPH
EUR / MWh bez DPH
EUR / MWh bez DPH

• bez DPH, spotrebnej dane a distribúcie

Poznámky:
Cena za distribúciu je daná rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví pre príslušný rok, identická bez ohľadu na
dodávateľa.

Akceptácia cenovej ponuky:
Túto cenovú ponuku na uzavretie zmluvy o dodávke elektrickej energie týmto akceptujem, apoverujem APF Services, s.r.o. na
prípravu zmluvy o dodávke elektrickej energie vrátane splnomocnenia na zabezpeč nie zmenového procesu.

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD

094 31 PETROVCE

miesto a dátum akceptácie cenovej ponuky

* 1T • jednotarif

� VI � vysoký tanf
� NT - nlzk'i tarif
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