OBJEDNÁVKA

ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU / POSUDKU BUDOVY
podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

PREDMET OBJEDNÁVKY
Týmto si záväzne u Vás objednávam vypracovanie:
Energetického certifikátu (EC)

Energetického posudku (EP)

potrebný pri predaji a prenájme budovy a ku kolaudácii
novopostavených a významne obnovených budov

potrebný k stavebnému povoleniu novopostavených
a významne obnovených budov

nižšie uvedeného objektu odborne spôsobilou osobou pri zohľadnení technického riešenia navrhnutého v projekte v zmysle:
normalizovaného hodnotenia potreby energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody s použitím normalizovaných vstupných údajov
o vonkajších klimatických podmienkach, o vnútornom prostredí budovy a o spôsobe užívania budovy a s použitím vstupných údajov
o skutočnom vyhotovení stavebných konštrukcií a technického a energetického vybavenia budovy v energetickej certifikácii.

ÚČEL EC / EP:
novostavba

významná obnova

predaj

prenájom

iný účel

KATEGÓRIA BUDOVY:
Administratívne
budovy

Š
 kolské
zariadenie

Nemocnice

Hotely
a reštaurácie

Športové
haly

Budovy pre
obchodné účely

Polyfunkčné
budovy

OBJEDNÁVATEĽ
Meno a priezvisko:
Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:

| DIČ:

Mobil:

| E-mail:

| IČ DPH:

DODÁVATEĽ
Názov spoločnosti: Delphia s.r.o.
Sídlo:

Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava

IČO:

44 505 736

| DIČ:

2022720623

| IČ DPH: SK2022720623

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Názov budovy:
Kód odberného miesta (EIC alebo POD kód nájdete vo svojej faktúre za energie):
Ulica:

| Číslo:

Obec:

| Okres:

Parcela číslo:
Katastrálne územie:
Rok kolaudácie / významnej obnovy:

DOBROVOĽNÁ OBHLIADKA BUDOVY

áno*

*Cena obhliadky je 35 € a bude pripočítaná k cene s DPH za Energetický certifikát / Energetický posudok.

CENA ZA ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT / ENERGETICKÝ POSUDOK PRE BUDOVY*
Celková podlahová plocha
do 500 m

2

od 501 do 1 500 m

2

od 1 501 do 3 500 m

2

nad 3 500 m

2

Cena bez DPH

Sadzba DPH

DPH

Cena s DPH*

241,67 €

20 %

48,33 €

290,00 €

350,00 €

20 %

70,00 €

420,00 €

483,33 €

20 %

96,67 €

580,00 €

individuálne

* Cena s DPH za Energetický certifikát / Energetický posudok bude uhradená objednávateľom pri prevzatí EC / EP na dobierku. V prípade objednávky dobrovoľnej obhliadky
budovy bude cena za obhliadku pripočítaná k cene s DPH za EC / EP.

POŠTOVÁ ADRESA
Meno a priezvisko:
Názov spoločnosti:
Adresa:

Mobil:

totožná s adresou Objednávateľa

ZÁVEREČNÉ UJEDNANIE
Upozornenie: Objednávateľ je povinný nahlásiť všetky zmeny, ktoré boli vykonané počas realizácie a neboli nijako zaznamenané
v projektovej dokumentácii. Termín odovzdania EC/EP je závislý od dodania podkladov potrebných k jeho vypracovaniu a zároveň
od plnenia platobných podmienok dohodnutých pri podpise tejto objednávky.

V

Dňa:

ODBERATEĽ

/

/

DODÁVATEĽ zastúpený spoločnosťou SSE, a. s.

Podpis

Michal Jaloviar
riaditeľ Marketing a B2C predaj

