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V Piešťanoch 17.12.2021 

Cenová ponuka od MAGNA ENERGIA a.s. 
na dodávku elektriny na obdobie 1.1.2022-28.2.2022 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: MAGNA ENERGIA a. s. 
Sídlo:  Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
IČO:  35743565 
DIČ DPH: SK2020230135  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
Číslo účtu:  2622738682/1100 
Zápis v registri:  zapísaná v O.r. Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10626/T 

Profil dodávateľa: https://www.magna-energia.sk/nieco-o-magna-energia 
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Flexi cenová ponuka MAGNA ENERGIA a.s. na predmet zákazky: 

Ponuka spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. za združenú dodávku silovej elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 
jednotne pre všetky tarify a odberné miesta na obdobie 1.1.2022-28.2.2022  predstavuje fixáciu koeficientu nákupu produktov SK ISOT (spot): 

Koeficient na nákup:  1.1.2022-28.2.2022 spot (SK ISOT) + koeficient 

Názov položky Aditív ( +k ) 

Aditívny koeficient variabilnej zložky ceny 20,00 € 

- Fakturačná cena komodity je stanovená ako súčet aditívneho koeficientu uchádzača (marku up) a váženého priemeru 
hodinových cien krátkodobého denného trhu  SK ISOT v mesiaci dodávky, podľa hodinového odberového profilu 
jednotlivých odberných miest. 

- Informácia o cenách je dostupná na adrese: 
https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt/ 

- Tolerancia odberu- 80%-120% predstavuje minimálne/maximálne množstvo elektriny, ktoré sa odberateľ zaväzuje odobrať. 
Ak odberateľ počas roka odoberie menej ako dohodnuté minimálne množstvo, dodávateľ má právo na úhradu odplaty vo 
výške 50% z ceny za komoditu za neodobratý objem do minimálneho množstva elektriny. Ak odberateľ počas roka odoberie 
viac ako dohodnuté maximálne množstvo, dodávateľ má právo na úhradu odplaty vo výške 150% z ceny za komoditu za 
prečerpaný objem maximálneho množstva elektriny. 

- Bez fixných poplatkov za odberné miesto 
- Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby v cenách príslušného PDS, platba za 

systémové služby a platby za prevádzkovanie systému, schválené pre obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví. Súčasťou faktúry tiež bude aj odvod do Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom, spotrebná daň 
a daň z pridanej hodnoty.  

- Zákaznícky portál - https://oportal.magnaea.sk/ 
- Technický portál - https://tportal.magnaea.sk 

Platobné podmienky: 
Pre ročné vyúčtovanie: 1x mesačne platba vo výške 100 % predpokladaného mesačného odberu splatná v 15-ty deň mesiaca, v 
ktorom došlo k dodávke elektriny, 1x ročné vyúčtovanie splatné v 20-ty deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 
k vyúčtovaniu. 
Pre mesačné vyúčtovanie: 1 x mesačne platba vo výške 60 % mesačného odberu splatná v 15-ty deň mesiaca, v ktorom došlo k 
dodávke elektriny,  mesačné vyúčtovanie splatné v 20-ty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

A K C E P T Á C I A  
Týmto vyjadrujem súhlas s návrhom ceny elektrickej energie podľa vyššie uvedených údajov. 
Podpisom akceptácie sa odberateľ neodkladne zaväzuje podpísať zmluvu. 

Platnosť cenovej ponuky 20.12.2021 do 09:00 hod 

Obec Nemešany

V ....................................... dňa ................... .................................................................... 
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