PREDBEŽNÁ ENERGETICKÁ ANALÝZA PRE SPOLOČNOSŤ:

ALEXANDRA & CO, s.r.o.
Vážená pani Ing. Simona Hrablayová, vážení páni Vladimír Hrablay, Ing. Vladimír Hrablay,

na základe predbežnej energetickej analýzy spotreby elektrickej energie a posúdenia súčasných cenových podmienok
Vašej spoločnosti v porovnaní s potenciálom aktuálne dostupným na trhu sme dospeli k záveru, že Vaša spoločnosť môže
dosiahnuť prostredníctvom účasti na elektronickej aukcii na dodávateľa elektrickej energie veľmi zaujímavé úspory.
Elektronická aukcia je preukázateľne najefektívnejší nástroj na získanie najlepších dostupných cenových podmienok.
Garantujeme pritom ostatné necenové zmluvné podmienky minimálne na úrovni súčasných zmluvných podmienok (50%
tolerancia odberu, žiadne zmluvné pokuty, žiadne dodatočné poplatky, a pod.).
Údaje o ročnej spotrebe elektrickej energie, na základe dodaných údajov za Vaše 1 OM č. 24ZSS1307020000F za
obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015:
26,556 MWh (NN, VT = 3,925 / NT = 22,631)*
1 578,48 EUR bez DPH
59,44 EUR bez DPH / MWh
Stredoslovenská energetika, a.s.
31.12.2018
Na základe skúseností z predchádzajúcich e-aukcií elektriny v nedávnom období a vývoja cien na trhu, je možné stanoviť
• Objem odobratej elektrickej energie:
• Cena za dodávku el. energie:
• Priemerná cena za MWh:
• Súčasný dodávateľ:
• Zmluvná viazanosť:

očakávanú cieľovú priemernú hodnotu odoberanej elektrickej energie za 1 MWh v rozmedzí: 32,00 EUR až 34,00 EUR
Na základe toho predpokladáme konkrétny potenciál úspory oproti aktuálnej cene v rozmedzí:
42,80% až

46,16%

V peňažnom vyjadrení by táto očakávaná ROČNÁ úspora priniesla zníženie nákladov za spotrebu elektrickej energie v
rozmedzí:
676 EUR

až 729 EUR

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam Vám odporúčame zúčastniť sa na elektronickej aukcii na dodávateľa
elektrickej energie. Pre zaradenie spoločnosti do aukcie je potrebné uzatvoriť Mandátnu zmluvu s našou spoločnosťou.
V Bratislave, dňa 19. júna 2016

S pozdravom
Gergely Molnár
analytik APF Services, s.r.o.
* JT - jednotarif, * VT - vysoký tarif, * NT - nízký tarif, * VN - vysoké napätie, * NN - nízke napätie
*Predpokladaná cieľová hodnota ceny za dodávku elektrickej energie, ako aj uvedený potenciál úspory sú kvalifikovaným odhadom APF Services, s.r.o. na
základe reálnych skúseností z predchádzajúcich e-aukcií a aktuálneho vývoja cien na relevantných burzách. V žiadnom prípade však tento kvalifikovaný
odhad nie je garantovaný a nevytvára akýkoľvek právny záväzok zo strany APF Services, s.r.o. Platnosť uvedeného kvalifikovaného odhadu je 15 dní odo
dňa prípravy tejto predbežnej analýzy, neskôr sa môžu údaje aj významne odlišovať.
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