
Bližší informace najdete na stránkách www.velke-pavovice.cz a www.ecentre.cz  

Snižme společně náklady na energie  

pro Vaše domácnosti.  

1. krok Na kontaktním místě v podatelně městského úřadu nám. 9.května 40, podepíšete
smlouvu s eCentre,a.s. a předáte potřebné podklady.  
•Kopie stávající smlouvy na dodávku elektřiny/plynu včetně všech dodatků a VOP 
 (smlouva o dodávkách) 
•Kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování) 

2. krok eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností … 

3. krok a sdruží poptávku do e-Aukční síně. 

4. krok Poté osloví široké portfolio dodavatelů (včetně stávajících) a vyzve je k účasti v e-Aukci. 

5. krok V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna férová soutěž. 

6. krok Poskytovatel služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce. 

7. krok Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi 

Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. 

Jen pár kroků k úsporám… 

          

Orientační časový harmonogram: 

eCENTRE pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na základě  

zplnomocnění od občanů (součást smlouvy s vítězným dodavatelem) zajistí výpověď u stávajícího  

dodavatele. Vítězný dodavatel poté zahajuje dodávku elektřiny / zemního plynu. 

Poskytovatel služby 

Provoz kontaktního místa:  
městský úřad  
nám. 9.května 40  
Velké Pavlovice   

21.10. 2013 - 21.11.2013  
Pondělí,  středa  
7:30 - 11:00, 11:30-17:00  

            
 
 
 
 

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím,  
kontaktujte níže uvedenou  
kontaktní osobu. 

Kontaktní osoba  
PaedDr. Jiří Kruták 
T: 608 032 685 
E: jiri.krutak@ecentre.cz 

    21.10.2013 
    21.11.2013  

Zahájení sběru Vašich podkladů a uzavírání smluv na kontaktním místě 
Ukončení sběru podkladů a uzavírání smluv                                                                                  

         28.11.2013    Proběhne e-Aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu  
    od 17.12.2013  Budou na kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem 

Velké Pavlovice pro Vás...  
Chcete snížit náklady na domácnost? Město  
náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné 
poplatky. 

 Velké Pavlovice pro Vás zajistilo příležitost snížit

Úterý, čtvrtek  
7:30 - 11:00, 11:30-16:00  



Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce 

Kopie smluv včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) 

Kopie ročního vyúčtování – souhrnná fakturace + detailní rozpis plateb (Elektřina / Zemní plyn) 

Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem 

Poskytovatel služby 

Způsob předání podkladů: 

Osobně na kontaktním místě(kopie dokumentů v tištěné podobě) 

Zasláním kopií dokumentů v elektronické podobě na emailovou adresu: 

 

jiri.krutak@ecentre.cz 
 

          Do předmětu emailu uveďte „Domácnosti Velké Pavlovice 

Termíny pro zařazení do 1. e-Aukce 
Žádáme občany, kteří se chtějí do e-Aukce zapojit, aby své podklady předali nejpozději do 21.11. 2013.  

Poté bude probíhat kontrola podkladů, a eCENTRE bude vyzývat občany k případnému doplnění  

potřebných dat tak, aby jejich domácnost mohla být do e-Aukce zařazena. 
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