
Druh komodity*): X

12 24 36 iná

X

OM:

OM:

OM:

X CENNÍK BIZNIS od do

Základný poplatok:

100,00 EUR

0 %

X a) jednorazová b) na dve polovice c) na tri tretiny

d) iná: 

Mandant v spolupráci s Mandatárom k poslednému dňu viazanosti 

X Vysúťažený dodávateľ cez splnomocnenie

MWh

V

dňa:

Základný cenník verejného obstarávania obstarávanej komodity pre verejných obstarávateľov a 

organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu - viazanosť zmluvy: na celé obdobie trvania zmluvy

Zmluvnú výpoveď predchádzajúcemu dodávateľovi podáva**):

vo výške

31.12.2022

obstarávanej komodity, určené podľa Mandatárom vybranej súťaženej doby dodávky

Príloha č. 2 k Mandátnej zmluve

Výpočet zmluvnej odmeny, poplatkov, určenie druhu a spotreby komodity

Súťažená doba dodávky**):

elektrická energia

Na účely Mandátnej zmluvy (ďalej len „Zmluvy”) sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

mesiacov:

všetky OM 

začiatok vysúťažených 

dodávok: 

01.01.2023

Výpočet dosiahnutej očistenej úspory:

dosiahnutá očistená úspora sa vypočítava a predstavuje rozdiel medzi finančnou hodnotou súčtu 

predpokladanej spotreby komodity, ktorá je predmetom výberového konania (objem v MWh) v cenách za 

predchádzajúce obdobie za jednotku spotreby (EUR/MWh) a finančnou hodnotou rovnakej spotreby 

komodity vo víťazných cenách z e-aukcie alebo verejného obstarávania, a zároveň aj rozdielom základného 

poplatku (v skratke: = minulý stav – vysúťažený stav – základný poplatok)

Fakturácia poplatkov**):

/každých začatých súťažených 12 mesiacov za verejné obstarávanie 

z očistenej úspory za predpokladané celé obdobie dodávky

VIAZANOSŤ***): 01.01.2021

Poplatok z očistenej úspory:

ostatné OM

vo výške 

CENA A VIAZANOSŤ ZMLUVY

Spotreba:

predpokladaný odber obstarávanej komodity za celé obdobie je 

Nitrici



Za Mandanta

*) Pre účasť na obstarávaní začiarkni. **) Začiarkni výber.

*** Polia „Cenník”, „Viazanosť od”, „hodnota základného poplatku v EUR a poplatku z očistenej úspory v %” 

sa vyplnia len pre prípad platnosti Zmluvy alebo jej predĺženia podľa bodu 2.1, a to v prípade, ak si zmluvné 

strany dohodli na určité obdobie iný cenník ako Základný cenník verejného obstarávania obstarávanej 

komodity pre verejných obstarávateľov a organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu - na príslušné 

obdobie trvania zmluvy. 




