Seznam podkladů potřebných
pro dimenzování energetického zařízení
Zájemce

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Obchodní firma (název, právní forma)
IČO, DIČ
Adresa

IČO: 26078201
DIČ: CZ26078201

Kontaktní osoba

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1390.

Telefon
E-mail

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

Provozní údaje (charakter a způsob provozu)

Stručný popis (např. kancelářské prostory, sklad, nákupní centrum)

jednosměnný provoz

nepřetržitý provoz

pracovní dny

www.eon.cz
B2Breseni@eon.cz

pracovní dny + víkend

Technické údaje (tepelná energie)

Vyplněný formulář,
prosím, zašlete na
e-mailovou adresu:
B2Breseni@eon.cz

Cena tepelné energie (Kč/GJ - pouze, pokud je teplo nakupováno)
Roční náklady na teplo (Kč/rok - pouze, pokud je teplo nakupováno)
Teplonosné médium

Schéma zapojení tepelného hospodářství (přiložte, pokud je k dispozici)

Využíváte teplo pro technologii

ano

ne

Popis (uveďte účel použití
technologického tepla
a druh média)
Tlak teplonosného média (kPa)
Teplota teplonosného média (teplotní spád v °C)
Bilance spotřeby tepla

Roční spotřeba tepla (GJ)

Spotřeba tepla po měsících - nejlépe 3 roky nazpět (GJ)
Rok
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Výrobní zdroje
Zdroj tepla (počet, druh)
Výkon zdroje (kW)

Účinnost zdroje

Palivo

Rok výroby

Technické údaje (zemní plyn)
Dodavatel zemního plynu
Cena zemního plynu (Kč/MWh) - do ceny rozpočtěte i stálé platby
Roční náklady na zemní plyn (Kč/rok)
Denní rezervovaná kapacita zemního plynu (tis. m3/den)
Bilance spotřeby zemního plynu Roční spotřeba zemního plynu - spalného tepla (MWh)
Spotřeba zemního plynu po měsících - nejlépe 3 roky nazpět (MWh)
Rok

1

2
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4
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Technické údaje (elektrická energie)
Schéma hlavních elektrorozvodů (přiložte, pokud je k dispozici)
Rezervovaný příkon (kW)
Dodavatel elektrické energie
Cena elektrické energie (Kč/MWh) - do ceny rozpočtěte i stálé platby
Roční náklady na elektrickou energii (Kč/rok)
Bilance spotřeby elektrické energie

Roční spotřeba elektrické energie (MWh/rok)

Spotřeba elektrické energie po měsících - nejlépe 3 roky nazpět (MWh/rok)
Rok

1
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3

4

5
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Poznámky
(Slouží pro upřesnění informací, na které nebyl prostor v seznamu dotazů.)

Vyplněný formulář, prosím, zašlete na e-mailovou adresu: B2Breseni@eon.cz
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