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1.  Údaje o organizácii

Názov organizácie

Ulica

Riaditeľ/vedúci organizácie Osoba poverená komunikáciou s certifikačným orgánom

Obec

Číslo or./popisné

PSČ

WebTelefónE-mail

2.  Sídlo spoločnosti

IČ DPHDIČIČO

Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky pre energetický audit 
Tieto informácie slúžia pre certifikačný orgán manažérskych systémov dodávateľa na vypracovanie ponuky. 
Informácie budú používané diskrétne a iba pre interné záležitosti dodávateľa podľa § 271 Obchodného zákonníka.

Názov subjektu 

Názov subjektu 

Názov subjektu 

Názov subjektu 

Adresa posudzovaného subjektu

Adresa posudzovaného subjektu

Adresa posudzovaného subjektu

Adresa posudzovaného subjektu

*v prípade viacerých prevádzok, priložte k tomuto formuláru zoznam všetkých miest / prevádzok

Kontaktná osoba (meno, telefón, e-mail,...)

Kontaktná osoba (meno, telefón, e-mail,...)

Kontaktná osoba (meno, telefón, e-mail,...)

Kontaktná osoba (meno, telefón, e-mail,...)

3.  Lokalizácia posudzovaného objektu (objektov*)

4.   Údaje o objektoch, kde je požadovaný energetický audit

áno

áno

áno

Zamestnáva vaša spoločnosť viac ako 250 zamestnancov?

Presahuje ročný obrat vašej spoločnosti 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR? 

Mali ste už niekedy v minulosti vypracovaný energetický audit?

Ak áno, tak v ktorom roku bol energetický audit vypracovaný?

nie

nie

nie

Počet objektov, ktoré sa v areáli nachádzajú? Koľko prevádzok a objektov patrí vašej spoločnosti ? (ak je k dispozícií, priložte celkovú situáciu objektu)

5.  Situácia v objekte
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Elektrická energia za rok v MWh

Dôvod požadovania energetického auditu (zákonná povinnosť, potreba pre dotácie, fondy,  dobrovoľne ... ) Požadovaný termín auditu

Médium

Médium

Médium

PHM v litroch (v prípade, že máte vlastnú dopravu)

Teplo za rok v MWh

Množstvo

Množstvo

Množstvo

Zemný plyn v MWh resp. m3

6.  Údaje o spotrebovaných energiách (ročná spotreba)

Iné spotreby

Poznámky a doplňujúce informácie

Stručný opis objektu (čo je hlavnou spotrebou, aké výrobné a spotrebné zariadenia sa v budovách nachádzajú, príp. s akými energiami pracujete)

ZSE_Energeticky_audit_ziadost_o_cenovu_ponuku_0317

Miesto Dátum Meno pracovníka, ktorý vyplnil podklady Telefón pracovníka

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295
Zapísaná v OR OS BA1, odd. Sa, vložka č. 3978/B

Licencie: elektrina 2007E0254, plyn 2011P0166, finančný agent 189976
Kontakt: P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk, kontakt@zse.sk,
0850 111 555 pracovné dni: 7.00 – 19.00 h


	Názov spoločnosti : 
	IČO : 
	DIČ : 
	IČ DPH : 
	Meno a priezvisko vedúceho pracovníka: 
	Meno a priezvisko poverenej osoby: 
	Ulica: 
	Cislo: 
	Obec: 
	PSC: 
	e-mail: 
	Telefón: 
	Webová adresa: 
	Názov subjektu 1: 
	Adresa posudzovaného subjektu 1: 
	Kontaktná osoba 1: 
	Názov subjektu 2: 
	Adresa posudzovaného subjektu 2: 
	Kontaktná osoba 2: 
	Názov subjektu 3: 
	Adresa posudzovaného subjektu 3: 
	Kontaktná osoba 3: 
	Názov subjektu 4: 
	Adresa posudzovaného subjektu 4: 
	Kontaktná osoba 4: 
	Radio Button3: Off
	Rok: 
	Počet objektov: 
	Počet prevádzok: 
	Stručný opis 1: 
	Stručný opis 2: 
	Stručný opis 3: 
	Stručný opis 4: 
	Elektrická energia za rok: 
	Teplo za rok: 
	Pohonné hmoty za rok: 
	Zemný plyn za rok: 
	Iná spotreba – médium 1: 
	Iná spotreba – množstvo 1: 
	Iná spotreba – médium 2: 
	Iná spotreba – množstvo 2: 
	Iná spotreba – médium 3: 
	Iná spotreba – množstvo 3: 
	Dôvod energetického auditu: 
	Termín energetického auditu: 
	Miesto: 
	Dátum: 
	Meno a priezvisko: 
	Telefón žiadateľa: 
	Stručný opis 5: 
	Poznamky 1: 
	Poznamky 2: 


