Додаток 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
№______ від "___"______________20__р.
Комерційна пропозиція №2
Критерії, яким має
відповідати споживач, що
обирає дану комерційну
пропозицію

Територія здійснення
ліцензованої діяльності
Умовні позначення

Ціна

- споживач є власником (користувачем) об'єкта;
- споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії;
- наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін
(тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;
- перехід прав та обов'язків до нового власника (користувача) об'єкта за
договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної
енергії не потребує додаткових узгоджень.
- споживач не належить до категорії побутовий споживач
Не обмежена.
Ц - прогнозована ціна для визначення обсягу передплати (без урахування ПДВ);
Цсер - середня закупівельна ціна розрахована за даними визначених Оператором
ринку Цсер становить 2,92 грн/кВтг;
Тп - тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП на
відповідний розрахунковий період, грн/кВтг;
Вфакт - фактична сумарна вартість купівлі Постачальником обсягу електроенергії
Споживача на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед",
внутрішньодобовому ринку та сальдова вартість купівлі електричної енергії на
балансуючому ринку без урахування ПДВ;
Вп - прямі витрати Постачальника на закупівлю обсягу електроенергії Споживача,
до яких належать вартість послуг ДП "Оператора ринку", акцизний збір, вартість
послуг організатора електронного аукціону з продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами;
Wфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у
розрахунковому періоді;
Wзам - замовлені споживачем обсяги споживання на розрахунковий період;
Wдод.зам - додатково замовлені Споживачем обсяги споживання на
розрахунковий період;
Ппост – коефіцієнт прибутку Постачальника.

Постачання електричної енергії протягом розрахункового періоду здійснюється за
прогнозованою ціною (тарифом) за 1кВт*год Постачальника, яка визначається за
формулою:
Ц=1,07*Цсер + Тп
Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії протягом
розрахункового періоду розраховується Постачальником за формулою:
Цфакт= (Вфакт*Ппост + Вп)/Wфакт + Тп
Для цієї комерційної пропозиції Ппост = 1,027

Спосіб оплати

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем плановими
перерахуваннями за наступним графіком:
- до 28 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, 50 % від вартості
очікуваного споживання електричної енергії на розрахунковий період;
- до 12 числа розрахункового періоду 50 % від вартості очікуваного споживання
електричної енергії на розрахунковий період.
Сума кожного платежу визначається за наступною формулою:
ПО = Wзам * % * Ц
В разі коли день проведення платежу припадає на вихідній, святковий або
останній банківський день місяця, днем для здійснення платежу вважається день,
що передує вихідному, святковому та останньому банківському дню місяця.
Оплата здійснюється з урахуванням ПДВ на поточний рахунок Постачальника
зазначений у Договорі та/або розрахункових документах.
Датою здійснення оплати є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на
поточний рахунок Постачальника.
Замовлення обсягів
До 15-го числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, Споживач надає
постачання
Постачальнику в письмовій формі відомості про замовлені обсяги постачання
електричної енергії (згідно зразка) в розрахунковому періоді в розрізі
комерційних точок обліку із зазначенням їх ЕІС-кодів. Замовлені обсяги
постачання електричної енергії мають бути наближені до фактичних обсягів її
споживання.
Коригування заявлених
У разі необхідності Споживач може скоригувати замовлений обсяг постачання
обсягів
електричної енергії шляхом подання Постачальнику до
09-00 доби, що
передує даті постачання відомостей про скориговані обсяги постачання
електричної енергії в розрахунковому періоді на електронну адресу
energovodokanal@gmail.com у формі Excel (згідно зразка) та сканкопію відомості
за підписом керівника з подальшим направленням коригування у письмовому
вигляді на адресу Постачальника. Відомості надаються в розрізі комерційних
точок обліку із зазначенням їх ЕІС-кодів. Коригування здійснюється
Постачальником при умові оплати додаткового замовлених обсягів до дати
подання коригування за формулою:
ДЗ = Wдод.зам * Ц
Порядок звіряння
Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться шляхом
фактичного обсягу спожитої повідомлення Споживачем в довільній формі Постачальнику фактичного обсягу
електричної енергії
спожитої електричної енергії в розрахунковому періоді кожного 1-го числа місяця
наступного за розрахунковим. У разі, коли 1-ше число припадає на вихідний чи
святковий день, звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії
проводиться в перший робочий день місяця наступного за розрахунковим.
Штраф за перевищення
Відсутній.
замовлених обсягів
Термін надання рахунку за Постачальник до 12 числа включно місяця, наступного за розрахунковим,
оформлює Акт купівлі-продажу (прийому-передачі) електричної енергії за місяць
спожиту електричну
енергію та строк його оплати та в цей же строк разом з рахунком на оплату фактично спожитої електричної
енергії надає його Споживачу. Оплата рахунка Постачальника має бути здійснена
Споживачем у термін, зазначений в рахунку, але не більше 5 робочих днів від
дати його отримання Споживачем.
Розмір пені за порушення
строку оплати

Штраф за дострокове
припинення дії договору

У разі порушення термінів внесення платежів, передбачених умовами Договору
та визначених цією комерційною пропозицією Споживач сплачує Постачальнику
пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний
день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.
Штрафна санкція сплачується на поточний рахунок Постачальника зазначеного у
рахунку протягом 5 робочих днів з дня його отримання.
Відсутній.

Можливість надання пільг,
субсидій
Можливість постачання
захищеним споживачам
Розмір компенсації
Споживачу за
недотримання
Постачальником якості
надання комерційних
послуг
Термін дії договору

Не надаються.
Відсутня.
Компенсація за недотримання постачальником якості надання комерційних
послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.

Договір набирає чинності з дня, наступного за днем отримання Постачальником
заяви-приєднання Споживача до умов Договору про постачання електричної
енергії споживачу, в якій вказано про обрання даної Комерційної пропозиції,
якщо протягом трьох робочих днів Споживачу не буде повідомлено про
невідповідність його критеріям обраній комерційній пропозиції. Договір діє до
моменту початку постачання електричної енергії споживачу іншим
Постачальником.
Оплата послуг з розподілу Послуги з розподілу сплачуються Споживачем самостійно відповідному
оператору системи розподілу.
Інші умови
Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору,
про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках,
виставлених згідно з умовами Договору, терміни їх оплати, направлення
попередження про відключення за заборгованість, іншу інформацію, яка
стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, може
здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:
- через особистий кабінет на офіційному сайті Постачальника,
- засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заявіприєднанні до умов Договору,
- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднанні до умов
Договору,
- в центрах обслуговування споживачів,
- тощо.

"____"____________20__р.

Споживач

_____________
(підпис)

________________________
(ПІБ уповноваженої особи)

