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1. GARANCE BEZPLATNÉ PŘIHLÁŠKY
Tímto u společnosti KTST s.r.o., IČ 04592999, se sídlem Masařská 323/6, Opava - Město, PSČ 746 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 64279, (dále jen
„Poskytovatel“) závazně objednává poskytnutí služeb specifikovaných níže, to vše za podmínek uvedených v této objednávce. Poskytovatel akceptací objednávky, zejména jejím podpisem, objednávku
přijímá, zavazuje se požadované služby Objednateli poskytnout, a potvrzuje, že mezi Objednatelem a Poskytovatelem došlo akceptací objednávky k uzavření smlouvy o poskytování těchto služeb (dále jen
„Smlouva“).

2. ENERGETICKÁ SOUTĚŽ
Poskytovatel se zavazuje pořádat pro Objednatele energetickou soutěž, tj. zahájit a vést jednání s třetími osobami, subjekty obchodujícími s energiemi (resp. dodavateli energií – elektřiny a zemního plynu)
vybranými Poskytovatelem (dále jen „Dodavatelé“), za účelem obstarání příležitosti Objednatele uzavřít smlouvu s některým z Dodavatelů, jejímž předmětem bude dodávka elektřiny a/nebo
plynu Objednateli do odběrných míst Objednatele (dále jen „Smlouva o dodávce energií“) s parametry uvedenými v čl. 3 níže, nebo pro Objednatele výhodnějšími, a to i opakovaně. Poskytovatel je oprávněn obstarat
Objednateli příležitost uzavřít více Smluv o dodávce energií s různými Dodavateli v případě, že parametrů uvedených v čl. 3 níže, nebo pro Objednatele výhodnějších bude možné dosáhnout prostřednictvím
samostatné smlouvy o dodávce elektřiny a samostatné smlouvy o dodávce plynu.
Objednatel výslovně žádá Poskytovatele, aby s plněním svých povinností vyplývajících z této Smlouvy začal bezprostředně po jejím uzavření, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle čl. 2
doplňujících informací, které tvoří přílohu této Objednávky (dále jen „Doplňující informace“). Tím není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Doplňujících informací.

3. PLATNOST PŘIHLÁŠKY
Na základě Smlouvy (případně Smluv) o dodávce energií bude Dodavatel povinen dodávat příslušné energie za ceny nižší než ceny stávajícího dodavatele Objednatele po dobu dvou (2) nebo tří (3) let v návaznosti na
ukončení dodávek na základě smlouvy trvající mezi Objednatelem a jeho předchozím dodavatelem energií. Na základě jakékoliv následné Smlouvy o dodávce energií bude Dodavatel povinen dodávat příslušné
energie za ceny nižší oproti standardním cenám dominantního dodavatele energií na území obce sídla/bydliště Objednatele platným v době doručení příslušného Oznámení Objednateli.

PODPISEM TÉTO OBJEDNÁVKY VÁM GARANTUJEME LEVNĚJŠÍ CENU ZA MWh
SILOVÉ ELEKTŘINY A/NEBO ZEMNÍHO PLYNU OPROTI STÁVAJÍCÍMU DODAVATELI.
4. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Poskytovatel se zavazuje v případě, že alespoň jedna z nabídek Dodavatelů bude splňovat parametry uvedené v čl. 3 výše, informovat Objednatele o podmínkách nabídnutých některým z Dodavatelů, které tyto
parametry splňují, nejpozději tři (3) měsíce před tím, než má být dle příslušné smlouvy se stávajícím dodavatelem Objednatele ukončena dodávka energie, na kterou se nabídka Dodavatele vztahuje (dále jen
„Oznámení“), a předat příslušnému Dodavateli kontaktní údaje Objednatele. V případě, kdy Poskytovatel nebude Dodavatelem zmocněn k zajištění dalších kroků uvedených v následujícím odstavci, budou součást
Oznámení tvořit také kontaktní údaje příslušného Dodavatele.
Objednatel se zavazuje v případě, že mu Poskytovatelem bude doručeno Oznámení, dohodnout s Dodavatelem uvedeným v Oznámení termín a místo uzavření Smlouvy o dodávce energií, Smlouvu o dodávce energií
s tímto Dodavatelem uzavřít nejpozději do jednoho (1) měsíce po doručení Oznámení, zahájit odběr energií v souladu s touto Smlouvou o dodávce energií a po dobu nejméně do uplynutí patnácti (15) dnů ode dne
zahájení odběru neučinit žádné právní jednání, na základě kterého by byla tato Smlouva o dodávce energií ukončena (např. odstoupení či výpověď).
Služby Poskytovatele jsou Objednateli poskytovány bezúplatně. Nicméně v případě porušení povinnosti Objednatele z důvodu na jeho straně dle předchozího odstavce k (i) uzavření jakékoliv Smlouvy o dodávce
energií ve stanovené lhůtě, (ii) zahájení odběru energií v souladu s touto Smlouvou o dodávce energií, nebo (iii) po dobu nejméně do uplynutí patnácti (15) dnů ode dne zahájení odběru neučinit žádné právní
jednání, na základě kterého by byla tato Smlouva o dodávce energií ukončena, případně (iv) povinnosti dle čl. 6 odst. 2 sdělit Poskytovateli na jeho žádost údaje nebo předat podklady, případně zmocnit
Poskytovatele, aby potřebné údaje získal či ověřil samostatně, se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti a každé odběrné místo, jehož se
porušení povinnosti Objednatele týká. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne výzvy Poskytovatele k jejímu uhrazení, a to na účet v této výzvě uvedený.

5. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět ke konci kalendářního čtvrtletí písemnou výpovědí podanou alespoň tři (3) měsíce předem. Je-li Smlouva vypovězena, zaniká uplynutím výpovědní doby
s účinky do budoucna.
Odstoupení, výpověď či jiný zánik této Smlouvy nemá vliv na trvání povinností Objednatele uvedených v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy, pokud bylo Objednateli doručeno Oznámení před zánikem Smlouvy, a také práv a
povinností, které mají z povahy věci trvat i po ukončení Smlouvy, zejména se jedná o povinnost Objednatele zaplatit smluvní pokutu za nesplnění těchto povinností (čl. 4 odst. 3 této Smlouvy).

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
K této Smlouvě nebyla učiněna žádná ústní ujednání. Jakékoliv změny či dodatky k této Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a řádně podepsány oběma smluvními stranami, pokud tato Smlouva výslovně
nestanoví jinak, či jednou smluvní stranou v případě, že se jedná o jednostranné právní jednání (např. odstoupení či výpověď). Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že Oznámení nepředstavuje změnu
Smlouvy, a může tak být učiněno např. telefonicky. Smluvní strany se dohodly, že písemná forma právního jednání bude zachována, pokud bude příslušné jednání učiněno z elektronické adresy Poskytovatele
uvedené v této objednávce, nebo Poskytovatelem písemně oznámené Objednateli, a bude odeslané na elektronickou adresu Objednatele, uvedenou v této objednávce, nebo Objednatelem písemně oznámenou
Poskytovateli, a naopak.
Smluvní strany se zavazují poskytnout si při realizaci předmětu této Smlouvy veškerou rozumně požadovanou součinnost. Smluvní strany se dále zavazují, že se budou vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o
jakýchkoliv změnách na jejich straně, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy (změna bydliště/sídla, odběrných míst, výpověď smluv s dodavateli energií apod.), budou jednat v souladu s oprávněnými zájmy
druhé smluvní strany a v souladu s účelem Smlouvy. Objednatel se zejména zavazuje sdělit Poskytovateli na jeho žádost údaje nebo podklady potřebné k identifikaci nebo ověření identifikace jeho odběrných míst, ke
zjištění nebo ověření trvání smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a jeho stávajícím dodavatelem energií, Smlouvy o dodávce energií, případně předat
Poskytovateli podklady či údaje, na základě kterých lze tyto skutečnosti zjistit či ověřit u příslušného dodavatele, zmocnit Poskytovatele, aby potřebné údaje zjistil či ověřil jménem Objednatele samostatně, a vystavit
mu za tím účelem písemnou plnou moc.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Doplňující informace. Objednatel prohlašuje, že měl možnost v dostatečném předstihu seznámit se s Objednávkou i textem Doplňujících informací, chápe jejich význam, význam
jednotlivých ustanovení mu byl vysvětlen také před učiněním objednávky, a měl možnost ovlivnit podmínky Smlouvy. Tato Smlouva je ve vztahu k povinnostem uvedeným v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy sjednána ve
prospěch příslušného Dodavatele jako třetí osoby ve smyslu § 1767 Občanského zákoníku. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem a jejich využití k zasílání obchodních sdělení, to v
rozsahu, k účelu a za podmínek uvedených v čl. 1 Doplňujících informací. Objednatel zároveň s udělením tohoto souhlasu prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, přesné a úplné a jsou poskytnuty dobrovolně.

Ing. Barbora Turečková
ředitelka společnosti
(Poskytovatel)

