ŠE NIMATE NAŠE
PONUDBE ZA DOBAVO
ELEKTRIKE/ZEMELJSKEGA
PLINA?

OBRAZEC ZA NAROČILO PONUDBE (vaše povpraševanje)
SPLOŠNI PODATKI
NAZIV PODJETJA
ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS,
podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

NASLOV
POŠTNA ŠT., POŠTA

Kontakt: prodaja@energijaplus.si, 02 22 00 662
www.energijaplus.si

DAVČNA ŠT.
MATIČNA ŠT.

Navodila za izpolnjevanje:
za pripravo ponudbe za dobavo potrebujemo podatke,
ki so zapisani v nadaljevanju. Prosimo vas, da izpolnite
prazna polja v tabelah in nam zaupate vaša pričakovanja.

TELEFON/GSM
E-MAIL
KONTAKTNA OSEBA

1. PODATKI O MERILNIH MESTIH ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
(če imate več merilnih mest, vas prosimo za posredovanje seznama v .xls obliki na e-pošto)
ŠT. MERILNEGA
MESTA

NAZIV MERILNEGA MESTA

LETNA KOLIČINA
VT (kWh)

LETNA KOLIČINA
MT (kWh)

LETNA KOLIČINA
SKUPAJ (kWh)

PRIKLJUČNA
MOČ (kWh)

MAX MOČ
(iz EES)
-neobvezno

15-min
meritve
(DA/NE)

1
2
3

OZ. RAZMERJE VT:MT, V KOLIKOR KOLIČINE NISO ZNANE: _________________________________________________________________________
a) PONUDBO PRIPRAVITE ZA OBDOBJE DOBAVE E. E.:_____________________________________________________________________________
b) DOSEDANJI DOBAVITELJ:___________________________________________ DATUM KONCA POGODBE:________________________________
c) VAŠA PRIČAKOVANJA (npr. rok plačila, delni zakupi energije, zavarovanje, obračun odstopanj ipd.)
__________________________________________________________________________________________________________________________

2. PODATKI O ODJEMNIH MESTIH ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA
(če imate več odjemnih mest, vas prosimo za posredovanje seznama v .xls obliki na e-pošto)
ŠT.

ŠT. ODJEMNEGA
MESTA

SODO/
SOPO**

LETNA KOLIČINA
(kWh)

NAMEN PORABE ZP (proizvodnja,
ogrevanje, kogeneracija,…)

ZAKUPLJENE VSTOPNE
ZMOGLJIVOSTI (DA/NE)

MINIMALNA MESEČNA
PORABA

MAKSIMALNA
MESEČNA PORABA

1
2
3

a) PONUDBO PRIPRAVITE ZA OBDOBJE DOBAVE ZP:__________________________________________________________________________
b) DOSEDANJI DOBAVITELJ:___________________________________DATUM KONCA POGODBE:_____________________________________
c) VAŠA PRIČAKOVANJA (npr. rok plačila, delni zakupi, zavarovanje, obračun odstopanj ipd.)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Prosimo obrnite in izpolnite obrazec še na drugi strani.

POOBLASTILO ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV
PODATKI O PLAČNIKU ELEKTRIČNE ENERGIJE ALI IMETNIKU SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (LASTNIKU):
ustrezno označi
1 – PLAČNIK ELEKTRIČNE ENERGIJE

2 – IMETNIK SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (LASTNIK)

Naziv – Priimek in ime: ____________________________________________________________________________________________
Kraj –Ulica, hišna številka: _________________________________________________________________________________________
Številka in naziv pošte: ____________________________________________________________________________________________
ID za DDV: _____________________________________
Žig:
Datum:_____________

Kraj:____________________________

Podpis:_______________________

Lastnik ali plačnik za eno ali več merilnih mest iz priložene CSV datoteke, ki je sestavni del tega pooblastila, dovoljujem podpisanemu
dobavitelju, da si pridobi merilne podatke potrebne za izdelavo ponudbe potencialnim odjemalcem pri sistemskem operaterju
distribucijskega omrežja električne energije (SODO d.o.o.). Pooblastilo velja do preklica.

PODATKI O PLAČNIKU ZEMELJSKEGA PLINA ALI IMETNIKU SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (LASTNIKU):
ustrezno označi
1 – PLAČNIK ZEMELJSKEGA PLINA

2 – IMETNIK SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (LASTNIK)

Naziv – Priimek in ime: ____________________________________________________________________________________________
Kraj –Ulica, hišna številka: _________________________________________________________________________________________
Številka in naziv pošte: ____________________________________________________________________________________________
ID za DDV: _____________________________________
Žig:
Datum:_____________

Kraj:____________________________

Podpis:_______________________

Lastnik ali plačnik dovoljujem podpisanemu dobavitelju, da si v našem imenu pridobi podatke o vseh naših odjemnih mestih in
merilnih napravah ter o mesečnih porabah zemeljskega plina v zadnjih 12 mesecih in pripadajoče dnevne merilne podatke za
zadnjih 12 mesecev (za merjena merilna mesta) po posameznem odjemnem mestu. Pristojni sistemski operater omrežja zemeljskega
plina podatke posreduje v elektronski obliki na naslov plin@energijaplus.si. Pooblastilo velja do preklica.

PODATKI O DOBAVITELJU ELEKTRIČNE ENERGIJE in ZEMELJSKEGA PLINA:
Naziv: ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.,
Naslov: VETRINJSKA ULICA 2, 2000 MARIBOR
ID za DDV: SI88157598
Datum:
•

Kraj: Maribor OBVEZNA PRILOGA K

POOBLASTILU ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV :
Ustrezno izpolnjena CSV datoteka (SMM, DIS, ident. številka za DDV lastnika)

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
SODO d.o.o. in elektrodistribucijsko podjetje, kot pogodbeni izvajalec nalog distribucijskega operaterja, obdelujeta osebne podatke uporabnikov
sistema z namenom izvajanja gospodarske javne službe distribucije električne energije na podlagi Energetskega zakona. Obdelavo osebnih podatkov
podrobneje določa Politika zasebnosti, ki je dostopna na spletnih straneh družbe SODO d.o.o. in elektrodistribucijskega podjetja. Podani podatki so
potrebni za obravnavo te vloge, izvajanje pogodbenega razmerja in izvajanje gospodarske javne službe distribucije električne energije skladno z
določili Energetskega zakona. Vlagatelj vloge s podpisom izjavlja, da je seznanjen s Politiko zasebnosti in da so navedeni podatki točni in resnični in
dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi potrebnimi postopki.
Podpisnik s podpisom tega obrazca jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in imam neodvisno od distribucijskega operaterja s
pooblaščencem dogovorjen način ravnanja s podatki, zagotovljenimi po tem pooblastilu (zaupnost, osebni podatki, namen uporabe…).

