Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

ŽIADOSŤ O UZATVORENIE RÁMCOVEJ DISTRIBUČNEJ ZMLUVY
Žiadateľ ako Dodávateľ elektriny alebo Obchodník s elektrinou (ďalej len Dodávateľ) podaním žiadosti žiada
Prevádzkovateľa distribučnej sústavy: Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len PDS) so sídlom Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453, bankové spojenie - IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551,
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L o uzatvorenie Rámcovej
distribučnej zmluvy, ktorou sa upravia vzájomné práva a povinnosti medzi PDS a Dodávateľom, ktorý zásobuje odberateľov
elektriny na časti vymedzeného územia PDS na základe zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny.

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Meno právnickej alebo fyzickej osoby:
Sídlo právnickej alebo adresa fyzickej osoby:
Štatutárny orgán:
IČO:

IČ DPH:

Banka:

Kód banky:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu:

OSOBY SPLNOMOCNENÉ PRE KOMUNIKÁCIU
Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail

Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy majú právo vykonávať aj právne úkony smerujúce k zmene, alebo zániku Rámcovej distribučnej zmluvy.
Splnomocnenci pre rokovania
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail

Komunikácia v prípade porúch a plánovaných prerušení distribúcie elektriny
funkcia

meno

telefón/fax

E-mail

ÚDAJE PRE STANOVENIE FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA
Základné imanie Dodávateľa v EUR:
Predpokladaný objem distribúcie
do odberných miest v kWh:

ÚDAJE POTREBNÉ PRE KOMUNIKÁCIU S PDS
EIC kód Dodávateľa (typ X):
Komunikačná e-mailová adresa Dodávateľa
(v zmysle Technickej špecifikácie pre výmenu dát):
EIC kód bilančnej skupiny Subjektu zúčtovania (typ Y):

POŽADOVANÝ DÁTUM PLATNOSTI RÁMCOVEJ DISTRIBUČNEJ ZMLUVY
Prílohy žiadosti:
a) Výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
b) Doklad oprávňujúci k obchodu s elektrinou, alebo k dodávke elektriny
c) Zoznam – kontaktné adresy a čísla odberných miest odberateľov s ktorými Žiadateľ uzatvoril zmluvu o združenej dodávke,
alebo zmluvu o budúcej zmluve o združenej dodávke, vrátane určenia zodpovednosti za odchýlku

ZA DODÁVATEĽA SPRACOVAL

.............................................................................

...............................................................

...................................................

Meno a priezvisko

Podpis

Dňa

