Комерційна пропозиція №1
Термін дії комерційної пропозиції: 2020 рік.
Критерії, яким має
відповідати особа, що
обирає дану комерційну
пропозицію

Тариф електричної
енергії

Порядок оплати

- споживач є власником (користувачем) об’єкта;
- наявні у споживача засоби обліку електричної енергії
відповідають вимогам Комерційного обліку та мають бути адаптовані з
системою комерційного обліку Постачальника;
- споживач приєднався до умов договору споживача про надання
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- відсутність заборгованості за спожиту електричну енергію перед
іншим постачальником
Фактична ціна (тариф) електричної енергії (без ПДВ)
розраховується за формулою:
Цфакт = Це/е + ЦОСП , де
Цфакт – фактична ціна електричної енергії у розрахунковому місяці
поставки, грн./кВт·год.;
е/е
Ц
– фактична ціна купівлі електричної енергії у розрахунковому
місяці поставки, грн./кВт·год.;
ЦОСП – тариф на послуги з передачі;
Це/е = (ВРДН + ВБР )/Смісяць + Т, де
Смісяць –обсяг споживання споживача у розрахунковому місяці;
ВРДН - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів
електроенергії Споживача на аукціоні РДН для кожної години Д місяця
постачання (враховуючи обов’язкові платежі і збори);
ВБР - фактична вартість оплати небалансів;
Т – тариф на послуги постачальника 0,08 грн./кВт*год;
Податок на додану вартість (ПДВ) нараховується окремо.
Розрахунковим періодом є календарний місяць. Споживач здійснює
100-відсоткову попередню оплату попередньої вартості електричної
енергії. Попередня вартість електричної енергії сплачується у повному
обсязі за договірні величини споживання електричної енергії (очікувані
(заявлені) обсяги споживання електричної енергії) у розмірі,
визначеному цією КОМЕРЦІЙНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ, та на підставі
виставленого Постачальником рахунку, не пізніше 25- го числа місяця,
що передує розрахунковому періоду. Рахунок на проведення
остаточного розрахунку надається до 5 числа місяця, наступного за
розрахунковим. Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути
здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше 5
робочих днів від дати його отримання Споживачем.
Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, зазначений у
розрахункових документах, на умовах попередньої оплати з остаточним
розрахунком, що проводиться за фактично спожиті обсяги електричної
енергії згідно з даними комерційного обліку та Актом купівлі-продажу.
Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором
через: - банківську платіжну систему; - он-лайн переказ; - поштовий
переказ; - внесення готівки через касу Постачальника; - в інший не
заборонений законодавством спосіб.

Оплата послуг розподілу

Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу електричної енергії
самостійно.

Розмір штрафу за
перевищення прогнозних
обсягів споживання
Розмір штрафу за
дострокове розірвання
Договору
Погодження (коригування) У випадку необхідності коригування погоджених у Додатку або
договірних обсягів
змінених Споживачем обсягів, до 12-го числа (включно)
споживання електричної розрахункового періоду Споживач надає Постачальнику в письмовій
енергії
формі відомості про відкориговані обсяги споживання електричної
енергії в розрахунковому періоді з розбивкою за точками обліку
відповідно до ЕІС – кодів.
Розмір пені за порушення За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням
строку оплати та/або
термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач
штраф
сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ
від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу,
враховуючи день фактичної оплати, нарахованої протягом всього
періоду прострочення зобов’язання, та 3% річних від суми боргу. Суми
пені, 3% річних, інфляційних зазначаються у розрахунковому
документі окремим рядком, та повинні бути сплачені протягом 5
робочих днів від дня його отримання Споживачем.
Підпис Споживача _________________________________________

