Додаток № 2
до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
№ _________ від

2019р.

Комерційна пропозиція № 2
для споживачів (крім побутових споживачів та прирівняних до них категорій),

постачальника електричної енергії
ТОВ «СВС АГРОХІМСТАНДАРТ»
що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії споживачу (постанова НКРЕКП від 04.12.2018 р. № 1617)

1. Критерії
відповідності
споживача

2. Ціна на
електричну
енергію

споживач є власник або користувач об’єкту;
наявність у споживача засобів обліку електричної енергії, які
відповідають вимогам Комерційного обліку та адаптовані з системою
комерційного обліку Постачальника;
- споживач має договір про надання послуг з розподілу електричної
енергії з оператором розподілу (далі – ОСР);
- відсутність заборгованості за спожиту електричну енергію перед
іншим постачальником.
Постачання електричної енергії здійснюється за вільними цінами, які
формуються за порядком:
за умовами нового ринку електричної енергії, фактична ціна за
електроенергію
Цф = (Вфакт + Тп + Цп) Wзамов ,
де Вфакт - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів
електроенергії для Споживача з урахуванням ПДВ, яка визначається як сума
добутків погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та
фактичної ціни електроенергії за кожну годину кожної доби розрахункового
періоду з урахуванням розподілу небалансів;
Тп – тариф послуг оператора системи передачі, 0,34743 грн/кВт*год

згідно постанови НКРЕКП № 954 від 07.06.2019р.;
Цп – ціна за постачання електроенергії Постачальником

3. Спосіб оплати

4. Термін надання
рахунку за
спожиту
електричну
енергію

%;

Wзамов – замовлені обсяги споживання електроенергії Споживачем на
розрахунковий період.
Розрахунковим періодом вважається період, який починається з 01 числа
місяця та триває до останнього календарного дня місяця включно –
календарний місяць.
Оплата здійснюється за порядком:
60 % вартості замовленого обсягу електроенергії сплачується за
10 банківських днів до першого числа місяця, що передує розрахунковому;
40 % - до 10-го числа розрахункового місяця.
У разі коли обсяг спожитої електроенергії перевищить обсяг
прогнозованої, остаточний розрахунок - до 5-го числа місяця, наступного за
розрахунковим місяцем.
У разі коли обсяг замовленої (прогнозованої) електроенергії
недовикористано,
надлишок
перерахованих
Споживачем
коштів
зараховується у попередню оплату на наступний розрахунковий період.
Рахунок надається за 3 банківські дні до початку строку сплати за
замовлений обсяг електроенергії.
У разі перевищення обсягу замовленої електроенергії у розрахунковому
місяці, додатковий рахунок надається 1-го числа місяця, наступного за
розрахунковим.

5. Оплата послуг з
розподілу
електричної
енергії

Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу електричної енергії
безпосередньо оператору системи розподілу.

6. Розмір пені за
порушення строку
оплати

У разі порушення Споживачем термінів оплати, встановлених Сторонами,
Постачальник має право нарахувати Споживачеві пеню за кожен день
простроченого платежу, враховуючи день фактичної оплати, у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України від суми
простроченого платежу.

У разі розбіжності фактичного обсягу споживання електричної енергії
Споживачем
з замовленим (згідно графіку прогнозованого обсягу
7. Штраф за
електроенергії)
більше ніж на 5% (чи в більшу, чи в меншу сторону),
порушення
Постачальник
має
право, в умовах дії нового ринку електроенергії, нарахувати
договірних обсягів
Споживачу штраф у розмірі різниці вартості електричної енергії на
споживання
балансуючому ринку, між фактичним та замовленим обсягом електричної
електричної
енергії.
енергії
Споживач повинен сплатити штраф протягом 5 банківських днів з дня
отримання від Постачальника повідомлення про таке нарахування.
8. Штраф за
дострокове
розірвання
Договору

У випадку дострокового розірвання Договору всупереч вимог чинного
законодавства та цього Договору, Споживач зобов’язаний сплатити штраф у
розмірі заявленого, але не викупленого обсягу електроенергії на
розрахунковий період.

9. Строк дії
Договору

Договір про постачання електричної енергії споживачу вступає в дію з
моменту його підписання та діє до 31.12.2019р. Договір вважається щорічно
продовженим, якщо жодною із Сторін не заявлено про припинення його дії не
менш ніж за 21 календарний день.

Споживач: ________________
(дата)

________________ __________________________
(підпис)

(посада, ПІБ)

