Додаток №2
до Договору про постачання електричної енергії
споживачу

Комерційна пропозиція № 3
ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» про постачання електричної енергії споживачу, споживачу,
який фінансується з місцевого чи державного бюджету
Умова

Пропозиція

1.Ціна (тариф)
електричної енергії

Ціна та умови постачання електричної енергії для підприємств та установ, які фінансуються з державного чи
місцевого бюджету, визначається на умовах тендерної документації та за результатами проведення
процедури закупівлі № _____________________________________ згідно з чинним Законом України «Про
публічні закупівлі» № 922-VIII. з урахуванням актуального тарифу передачі, встановленого НКРЕКП на
момент підписання договору та становить ______ грн. (________ копійок) в т. ч. ПДВ 20%.
Україна

2.Територія, на які
пропонується відповідна
комерційна пропозиція
3.Спосіб оплати за
електричну енергію
4.Спосіб оплати за
послугу з розподілу
електричної енергії

Для підприємств, які фінансуються з державного чи місцевого бюджету: Оплата за спожиту електричну
енергію у розрахунковому періоді здійснюється за ціною (тарифом) визначеною договором за результатами
публічної закупівлі за 1 кВт*год (1МВт*год). Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника.
Споживач самостійно здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії безпосередньо оператору
системи.
Оплата послуг з передачі електричної енергії для Споживача, об’єкти (електроустановки) якого приєднані до
мереж ОСР, здійснюється через Постачальника.

Оплата акту-приймання передачі електричної енергії та/або рахунку Постачальника має бути здійснена
Споживачем у строки, визначені у акті приймання-передачі електричної енергії та/або рахунку, протягом 5
робочих днів від дати його отримання Споживачем.
На підставі звернення Споживача, можуть здійснюватися планові платежі, розраховані відповідно до
прогнозованих обсягів споживання електроенергії згідно акту приймання-передачі та/або рахунку наданого
постачальником з подальшим перерахунком згідно фактичного споживання.
6. Порядок корегування
Споживач надає Постачальнику планові обсяги споживання на поточний рік одночасно з укладанням договору
замовленого обсягу
в узгодженій формі (додаток 1 та додаток 3 до Договору). Коригування замовлених обсягів здійснюється за
споживання
умов:
1. За плошадками вимірювання, віднесених до групи «б», здійснюється Споживачем щомісячно, до 24-го
(двадцять четвертого) числа розрахункового місяця.
2. При наявності у Споживача площадок вимірювання, віднесених до групи «а», Споживач щомісячно до 24-го
(двадцять четвертого) числа місяця, перед розрахунковим складає та надсилає на електронну адресу
Постачальника www.asgas.com.ua «Плановий погодинний обсяг споживання електричної енергії Споживачем
_________на______2020 року» (додаток 3 до договору) з наступним наданням оригіналу.
Коригування замовлених обсягів за площадками вимірювання, віднесених до групи «а», здійснюється
Споживачем щоденно, до 10:00 години за дві доби до доби постачання електричної енергії згідно додатку 3
до договору.
У разі несвоєчасного складання та отримання Постачальником «Планового погодинного обсягу споживання
електричної енергії Споживачем _________на______2020 року» на наступний розрахунковий місяць, Сторони
домовились, що обсяги постачання електричної енергії відповідного розрахункового місяця визначаються
шляхом ділення обсягу електричної енергії, запланованого до постачання у відповідному місяці на кількість
днів у такому місяці та годин на добу, і вважається що даний погодинний розподіл є складеним і погодженим
плановим погодинним обсягом споживання електричної енергії Споживачем на відповідний розрахунковий
місяць 2020 року».
7. Порядок розрахунку У разі відсутності графіку добового або погодинного навантаження споживача, постачальник самостійно
графіку навантаження
розраховує таке навантаження шляхом ділення місячного планового обсягу на кількість днів в відповідному
споживача
місяці, та погодинне навантаження шляхом ділення добового обсягу на 24 години і вважається що даний
погодинний графік навантаження є складеним і погодженим Сторонами графіком навантаження Споживача на
відповідний розрахунковий місяць 2020 року».
8. Розмір пені за
За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією
порушення строку оплати комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ
або штраф
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.
9. Розмір компенсації
Споживачу за
Відповідно до умов договору
недодержання
Постачальником
комерційної якості послуг
Постачальником
комерційної якості
послуг
10. Розмір компенсації
За недотримання споживачем замовлених обсягів споживання електричної енергії у розрахунковому періоді
Постачальнику у разі
(небалансу електричної енергії) Споживач, за вимогою Постачальника, відшкодовує збитки.
виникнення небалансу із Відшкодування збитків Постачальнику здійснюється по закінченню розрахункового місяця при наявності у
вини Споживач.
Споживача площадок вимірювання, віднесених до групи «а», та/або на місяць при наявності у Споживача
площадок вимірювання, віднесених до групи «б», в якій(ому) відбулося відхилення обсягу спожитої
електричної енергії від замовленого обсягу за формулою:
З= Онеб х Ц х 0,05, де:
5.Термін (строк)
виставлення рахунку та
термін його оплати

$зб=Qн*Сзб
Qн=(Qп-Qф)
Сзб=(Сз-Сн)
Qп
Плановий обсяг ЕЕ
Qф
Обсяг фактично спожитої ЕЕ за розрахунковий період
Qн
Обсяг небалансу(різниця між плановим і фактичним обсягом ЕЕ), при цьому якщо Qн<0, то небаланс
вважається негативним, якщо Qн>0, то небаланс вважається позитивним
Сз
Закупівельна ціна ЕЕ для Постачальника у визначений період, грн/мВт*год
Сн
середня ціна небалансу у визначений період за даними НЕК Укренерго, грн/мВт*год
Сзб
ціна збитків грн/мВт.*год, визначається як різниця між ціною закупівлі ЕЕ постачальником за ДД та
закупівлі ЕЕ Постачальником у НЕК Укренерго як небалансу
11. Штраф за дострокове
припинення дії договору
12. Строк дії договору та
умови пролонгації

13. Урахування пільг,
субсидій;
14. Можливість
постачання Захищеним
споживачам
15. Порядок зміни ціни

15.Інші умови

Не застосовується.
Договір набуває чинності з дати його підписання і діє в частині постачання електричної енергії з ________
року по________ року у випадку дотримання вимог, передбачених Розділом VI ПРРЕЕ, а в частині
розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дія договору про постачання електричної енергії
може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в
обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в
установленому порядку, шляхом погодження та підписання сторонами додаткової угоди до Договору.
Не надаються
Не можливо
У випадку коливання ціни електричної енергії на ринку, Постачальник має право письмово звернутись до
Споживача з відповідною пропозицією, при цьому, така пропозиція в кожному окремому випадку, коли на
ринку відбувається коливання ціни за одиницю товару, повинна бути обґрунтована і документально
підтверджена. При цьому, обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках
зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.
Постачальник разом з письмовою пропозицією щодо внесення змін до договору надає документ, що
підтверджує коливання ціни за одиницю товару в тих межах, на які Постачальник пропонує змінити ціну
товару. Документ, що підтверджує збільшення ціни товару, повинен бути наданий у формі належним чином
оформленої довідки (висновку), виданої торгово-промисловою палатою України, регіональною торговопромисловою палатою, органами державної статистики, ДП «Держзовнішінформ», біржами та іншими
уповноваженими органами та організаціями.
Водночас, перелік органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо
коливання ціни електричної енергії на ринку та перелік підтверджуючих документів не є вичерпним.
Також ціна може змінюватись і така зміна є обов’язковою для сторін у разі зміни біржових котирувань або
показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які впливають на вартість електричної енергії та
застосовуються в договорі про закупівлю (постачання) електричної енергії та у формулі ціни електричної
енергії Постачальника (п.1 Комерційної пропозиції).
Зміна ціни у бік зменшення зініціюється і обґрунтовується споживачем.
Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору, про закінчення терміну дії
Договору, зміну тарифів, суми до сплати по актах приймання-передачі та/або рахунках, виставлених згідно з
умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість, іншу інформацію, яка
стосується взаємовідносин Сторін, або може бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом
направлення відповідної інформації:
1.
засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору;
2.
повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору, тощо.
Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу:
1.
поштовим зв`язком;
2.
повідомленням на телефонний номер та/або електрону адресу зазначену у заяві-приєднання до умов
договору
3.
факсимільним зв`язком та/або кур’єром;
4.
іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного
документообігу.
Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії:
1.Надання Постачальнику Споживачем скановану копію акту послуги з розподілу електричної енергії
підписаного ОСР та Споживачем за відповідний розрахунковий період.
2.Підписання Сторонами акту звіряння розрахунків.

Відмітка про підписання Споживачем цієї комерційної пропозиції:

(дата подання заяви-приєднання)

(особистий підпис)

(П.І.Б. Споживача)

