
Mìsto obèanùm... 

Chcete snížit náklady na domácnost? Mìsto Chrastava pro Vás zajistilo pøíležitost snížit náklady domácností na 
elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. 

Mìstský úøad Chrastava, námìstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, Tel: +420 482 363 811, www.chrastava.cz 

Snižme spoleènì náklady 
na energie pro naše domácnosti. 
Jen pár krokù k úsporám… 

1. krok: Na Informaèním centru podepíšete smlouvu s eCENTRE a pøedáte potøebné podklady. 
2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností … 
3. krok: a sdruží poptávku do e-Aukèní sínì. 
4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelù a vyzve je k úèasti v e-Aukci. 
5. krok: V internetové Aukèní síni jsou porovnány nabídky dodavatelù, tím je zajištìna férová soutìž. 
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 vítìzným dodavatelem. Máte tak zajištìn 100% administrativní servis. 

Orientaèní èasový harmonogram: 

do 29. 5. 2013 odevzdávejte, prosím, své podklady. 
do 31. 5. 2013 bude definitivnì uzavøeno 1. kolo sbìru dat podkladù od domácností mìsta Chrastava

Koncem èervna se uskuteèní e-Aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu. 
od 15. 7. 2013 budou na Infocentru pro obèany pøipraveny k podpisu smlouvy s vítìzným dodavatelem 

eCENTRE pak postupnì pøedá podepsané smlouvy vítìznému dodavateli, který na základì 
zplnomocnìní od obèanù (souèást smlouvy s vítìzným dodavatelem) zajistí výpovìï u stávajícího  dodavatele.
Vítìzný dodavatel poté zahajuje dodávku elektøiny / zemního plynu. 

Poskytovatel služby 
(Organizátor e-Aukce) 

V pøípadì jakýchkoliv dotazù, prosím, 
kontaktujte níže uvedené kontaktní 
osoby. 

Kontaktní osoba eCentre

Jana Ambrožová, tel: 732 949 210
E: jana.ambrozova@ecentre.cz 

Kontaktní osoba mìstského úøadu: 

Karel Pokorný, tel.: 482 363 846 
e-mail: pokorny@chrastava.cz 

Infocentrum Chrastava:

Jitka Marxová, tel.: 485 143 161



Mìstský úøad Chrastava, námìstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, Tel: +420 482 363 811, www.chrastava.cz 

Podklady potøebné pro zaøazení do e-Aukce 

!   Kopie smlouvy vèetnì pøípadných dodatkù a všeobecných obchodních podmínek (Elektøina / Zemní plyn) 
!   Kopie roèního vyúètování (Elektøina / Zemní plyn) 
!   Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem 

Pozn.: Smlouva je standardizovaný formuláø spoleènosti eCENTRE. V pøípadì zájmu soutìžit i další komodity uvedené ve 
smlouvì (PHM, telekomunikace), mùžete i tyto zaškrtnout. Zaškrtnutí pøíslušných polí u ostatních komodit Vás nyní k nièemu 
nezavazuje. V pøípadì vyhlášení e-Aukce na tyto komodity Vás spoleènost eCENTRE mùže vyzvat k pøedání podkladù. 

Kontaktní dny pro obèany

Kontaktní místo: Infocentrum na námìstí 1. máje Chrastava (vedle radnice) 

24. dubna – støeda, 29. dubna – pondìlí, 3. kvìtna – pátek, 6. kvìtna – pondìlí, 
10. kvìtna – pátek, 13. kvìtna – pondìlí, 15. kvìtna – støeda, 20. kvìtna – pondìlí, 
22. kvìtna – støeda, 27. kvìtna – pondìlí a 29. kvìtna – støeda 2013 

Zpùsob pøedání podkladù 

!   osobnì na kontaktním místì  (kopie dokumentu v tištené podobì) 

Termíny pro zaøazení do e-Aukce 

Žádáme obèany, kteøí se chtìjí do e-Aukce zapojit, aby své podklady pøedali nejpozdìji do 29. 5. 2013. Poté bude 
probíhat kontrola podkladù a eCENTRE bude vyzývat obèany k pøípadnému doplnìní potøebných dat tak, aby jejich 
domácnost mohla být do e-Aukce zaøazena. 

Termín e-Aukce je stanoven na konec èervna. O pøesném termínu e-Aukce budou obèané mìsta informováni na 
webových stránkách mìsta Chrastava, v Infocentru a na webových stránkách www.ecentre.cz. 
Termín uzavøení sbìru dat do první e-Aukce je 30. 5. 2013. Pokud obèané do tohoto data nepøedají veškeré potøebné 
podklady, budou moci být zaøazeni až do pøípadné následující e-Aukce.

Poskytovatel služby 
(Organizátor e-Aukce) 

V pøípadì jakýchkoliv dotazù, prosím, 
kontaktujte níže uvedení kontaktní 
osoby. 

Kontaktní osoba eCentre

Jana Ambrožová, tel: 732 949 210
E: jana.ambrozova@ecentre.cz 

Kontaktní osoba mìstského úøadu: 

Karel Pokorný, tel.: 482 363 846 
e-mail: pokorny@chrastava.cz 

Infocentrum Chrastava:

Jitka Marxová, tel.: 485 143 161
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