ŽÁDOST - SMLOUVA
O SPOLUPRÁCI PŘI VÝBĚRU DODAVATELE
Domácnost
(dále jen smlouva), podle které Zadavatel (dále jen klient) žádá Provozovatele (dále jen ENTERplex, s.r.o.) o optimalizaci výdajů. Tento smluvní vztah je mezi:

Provozovatelem: ENTERplex, s.r.o., Dvořišťská 963, 198 00 Praha 9, IČ: 29055601, DIČ: CZ29055601
a

Zadavatelem - klientem:

Jméno a
Příjmení:

Datum
narození:

.

Bydliště

.

.

č.p. /
č.or.:

Ulice:
Obec:

PSČ:

Kontaktní informace klienta
Email:

Mobil:

Tato smlouva je uzavřena bezúplatně za níže sjednaných podmínek. Práva a povinnosti účastníků smlouvy jsou přesně definovány níže.
Souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů
Klient uzavřením této smlouvy uděluje společnosti ENTERplex, s.r.o. souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Klient uděluje ENTERplex, s.r.o. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů obsažených v této smlouvě a
v jiných v budoucnu poskytnutých dokumentech, a to pro účely zajištění optimalizace jeho výdajů za dodávky vybraných komodit. Klient souhlasí s poskytnutím údajů
dodavatelům o objemu spotřeby jím odebíraných komodit, technických parametrech vybraných komodit a dalších údajích nezbytně souvisejících s účelem smlouvy. Změnu
osobních údajů oznámí klient ENTERplex, s.r.o. nejpozději do 7 dnů poté, kdy ke změně došlo. Klient bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a tyto budou
uchovávány a využívány ze strany ENTERplex, s.r.o. výhradně pro potřeby výběru dodavatele komodit, a to až do odvolání ze strany klienta na základě jeho písemné žádosti.

Smlouva

Dohoda o plné moci

Účelem Smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele je zprostředkování výběru dodavatele
vybraných komodit klientovi s cílem optimalizace výdajů klienta souvisejících s dodávkami
vybraných komodit při minimalizaci právních a administrativních kroků ze strany klienta.
Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se
dohodly, že na základě této smlouvy bude ENTERplex, s.r.o. ve prospěch klienta vyvíjet
činnosti směřující k výběru dodavatele klientem vybraných komodit, a to dle podkladů
předaných ze strany klienta společnosti ENTERplex, s.r.o. ENTERplex, s.r.o. se zavazuje
jednat s vybraným dodavatelem jménem klienta za účelem předložení smlouvy s vybraným
dodavatelem k podpisu klientovi.
Účelem této smlouvy je dále zprostředkovat klientovi možnost uzavřít smlouvu/smlouvy
o dodávkách vybrané/vybraných komodity/komodit s vybraným dodavatelem. Klient se
podpisem této smlouvy zavazuje zprostředkovanou smlouvu/smlouvy ve vztahu
k vybraným komoditám uzavřít, budou-li pro něj podmínky dodávek vybraných komodit
výhodnější. Za výhodnější podmínky pro klienta se považují ceny za dodávky vybraných
komodit, které jsou nižší, než stávající platné ceny za dodávky těchto komodit klientova
současného dodavatele.

Klient a ENTERplex, s.r.o. podpisem této smlouvy uzavírají rovněž dohodu o plné
moci. Klient tímto uděluje společnosti ENTERplex, s.r.o. plnou moc, aby za něj
činila veškeré potřebné úkony potřebné:
k zajištění nižších cen za dodávky vybraných komodit, k uskutečnění změny
dodavatele vybraných komodit a ke všem nezbytným administrativním úkonům
potřebným k optimalizaci výdajů klienta. ENTERplex, s.r.o. je na základě udělené
plné moci oprávněn zpracovávat klientovy osobní údaje, jednat se stávajícím
dodavatelem sjednaných komodit klienta a zastupovat klienta za účelem získání
veškerých potřebných dat a informací nezbytných pro provedení optimalizace
výdajů klienta za dodávky vybraných komodit.
Úkony ENTERplex, s.r.o., které by vedly ke vzniku nových právních vztahů
(uzavírání smluv, vypovídání stávajících smluv apod.), budou činěny v zájmu
klienta a pouze za předpokladu získání výhodnějších podmínek pro klienta ve
srovnání se stávajícími podmínkami klienta. ENTERplex, s.r.o. není oprávněn
jménem klienta uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

Práva a povinnosti klienta, klient se zavazuje:

Výběr Komodity

Poskytnout ENTERplex, s.r.o. pravdivé informace o jeho současných odběrech vybraných komodit a s tím
souvisejících smluvních závazcích a umožnit ENTERplex, s.r.o. získání podkladů od jeho současných
dodavatelů vybraných komodit na základě plné moci. Dále se zavazuje poskytnout ENTERplex, s.r.o.
nezbytnou součinnost v průběhu procesu optimalizace výdajů tak, aby byla společnost ENTERplex, s.r.o.
schopna klientovi zajistit:
NIŽŠÍ CENY vybraných komodit
ZMĚNU DODAVATELE vybraných komodit v případě dosažení nižší ceny, než je stávající cena klienta
100% ADMINISTRATIVNÍ SERVIS související se změnou dodavatele
Klient se dále zavazuje:
Informovat ENTERplex, s.r.o. o veškerých úkonech, které by mohly způsobit vznik, zánik či změnu
smluvního vztahu s dodavatelem vybraných komodit.
Umožnit poskytování služeb ENTERplex, s.r.o. na dobu určitou do okamžiku splnění účelu této smlouvy.
Klient se zavazuje uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem vzešlým z e-aukce v případě dosažení
výhodnějších cen, než jsou ceny jeho stávajícího dodavatele vybrané komodity (viz účel smlouvy výše). Jeli účelu smlouvy dosaženo, a klient i přesto odmítne uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, je klient
povinen zaplatit ENTERplex, s.r.o. náhradu za výdaje spojené s optimalizací, a to ve výši 8% z jeho roční
platby za dodávku vybrané komodity, která byla předmětem optimalizace.

Kontaktní informace společnosti ENTERplex, s.r.o.

Zákaznická linka: + 420 725 475 980

Email: domacnost@enterplex.cz

ELEKTRICKÁ ENERGIE, Smlouva s dodavatelem
ZEMNÍ PLYN, Smlouva s dodavatelem
Klient žádá o optimalizaci nákladů do
ENTERplex, s.r.o. se zavazuje:
Postupovat vždy s náležitou odbornou péčí s ohledem na práva a
zájmy klienta.
Pro klienta provést výběr nejvhodnějšího dodavatele vybraných
komodit.
Oznámit klientovi veškeré skutečnosti optimalizace, které by měly
vliv na změnu k horšímu.
Provést řádně veškeré administrativně právní úkony spojené
s ukončením dosavadních smluvních vztahů klienta ve vztahu
k dodávkám vybraných komodit a k uzavření nových smluvních
vztahů s vybraným dodavatelem s výjimkou vlastního podpisu
smlouvy s vybraným dodavatelem, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

V:

ID Partnera

Dne:

Podpis obchodního zástupce:

Podpis Klienta

ENTERplex, s.r.o., Dvořišťská 963, 198 00 Praha 9; IČ: 29055601, DIČ: CZ29055601; GE Money: 197479413/0600; společnost vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo
163339; Tel.: + 420 725 475 980, Email: info@enterplex.cz, www.enterplex.cz

INFORMACE
VYBRANÉ KOMODITY
Domácnost
Data k vybraným komoditám. Nebude-li provedena změna oproti uvedenému, bude se vycházet z těchto hodnot:
Elektrická energie
Odběrné místo - EAN
859182400…

Platba záloh
Měsíčně

Čtvrtletně

Způsob plateb
Ročně

Bankovní
převod

Inkaso

Stávající smlouva
SIPO

Výše zálohy

Číslo

Číslo

Číslo

bankovního účtu:

Inkaso:

SIPO:

Neurčitou

Určitou: do dne včetně

Poznámka:

Zemní plyn
Odběrné místo - EIC
27ZG…

Platba záloh
Měsíčně

Čtvrtletně

Způsob plateb
Ročně

Bankovní
převod

Inkaso

Stávající smlouva
SIPO

Výše zálohy

Číslo

Číslo

Číslo

bankovního účtu:

Inkaso:

SIPO:

Neurčitou

Určitou: do dne včetně

Poznámka:

Poznámka:

Doplňující informace
Předané podklady:

Bez podkladů / neúplné

el

zp

Stávající smlouvy
Vyúčtování
Dodatek stávající smlouvy
Jiné tištěné podklady
U smluv se stávajícími dodavateli klienta uzavřených na dobu určitou bude optimalizace realizována až poté, co klient doloží ENTERplex, s.r.o. písemně potvrzené datum konce doby
určité vystavené stávajícím dodavatelem klienta. U smluv se stávajícími dodavateli klienta uzavřených na dobu určitou, která vyprší za šest či více měsíců, bude optimalizace
provedena v nejbližším možném termínu, který stávající smluvní závazky klienta umožní tak, aby dodávky optimalizované komodity vybraným dodavatelem byly zahájeny s ohledem
na zájmy klienta co nejdříve. O výsledku optimalizace vybraných komodit bude klient vyrozuměn prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.
V:

ID Partnera

Dne:

Podpis obchodního zástupce:

Podpis Klienta
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163339; Tel.: + 420 725 475 980, Email: info@enterplex.cz, www.enterplex.cz

