V Liberci 25. září 2013

Tisková zpráva
Do E-aukce se přihlásilo
rekordní množství občanů
Nejvíce lidí ze všech měst v republice, která nabídla i svým občanům možnost zapojit se do
sdruženého nákupu energií prostřednictvím elektronické aukce, a tím za energie ušetřit, napočítal
Liberec. K hromadnému nákupu elektrické energie se zde přihlásilo celkem 1.475 domácností,
k nákupu plynu pak dalších 500 odběrných míst.
Společnost A – TENDER ukončila v budově historické radnice sběr dat domácností a podnikatelů do E
– aukce v pátek 20. září. Zájem Liberečanů a obyvatel okolních obcí o sdružený nákup energií byl
rekordní. Nového dodavatele elektrické energie bude prostřednictvím elektronické aukce hledat
1.475 domácností, do společného nákupu plynu se pak přihlásilo dalších 500 domácností.
V dosavadních cenách představuje množství 1.475 odběrných míst u elektřiny objem 24, 196. 044,Kč a u 500 odběrných míst u plynu objem 22, 620. 209,- Kč.
Prostřednictvím elektronické aukce se bude soutěžit jeden velký balík elektrické energie nebo plynu,
nikoliv každá domácnost zvlášť. Přednost dostane ten dodavatel, který nabídne energii za nejnižší
cenu. Liberečané tak mají šanci ušetřit na platbách odhadem až 30 i více procent dosavadních
nákladů. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřená na 24 měsíců dle městem garantovaných
podmínek bez skrytých poplatků a podobných pastí. Nových cen za energie se lidé dočkají ještě letos
před zahájením topné sezóny.
Elektronická aukce se uskuteční 30. září 2013 od 16.00 hodin a bude přístupná veřejnosti. „E – aukce
bude probíhat on-line a budeme jí zobrazovat v místnosti číslo 11 v přízemí historické budovy radnice,
tedy tam, kde se konají jednání zastupitelstva města. Občané se sem mohou přijít na průběh aukce
sami podívat,“ upřesnil náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. „V tak rekordní počet zájemců
o E – aukce jsme sice doufali, přesto nás velmi potěšil. Jsem rád, že nápad nabídnout možnost ušetřit
sdruženým nákupem energií našel u libereckých domácností tak velkou odezvu,“ dodal.
Statutární město Liberec začalo se sdruženým nákupem energií na elektronické burze pro město a
jeho příspěvkové organizace vloni. Jen na elektřině se městu podařilo za první rok ušetřit 3 miliony
korun. Další 4 miliony úspor přinesou tento rok městu podle předpokladu vysoutěžené ceny plynu.
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