Додаток № 2
до договору про постачання
електричної енергії споживачу

Комерційна пропозиція
постачальника електричної енергії
ТОВ «МЕГАЕНЕРГО ПОСТАЧ»
на період 01.01.2021 р.– 31.12.2021 р.
1. Критерії, яким
маєвідповідати
особа, що обирає
дану
комерцій
ну
пропозиц
ію

- об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому
законодавством порядку;
- наявні у споживача засоби обліку електричної енергії відповідають вимогам
Комерційного обліку та мають бути адаптовані з системою комерційного обліку
Постачальника;
- Споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії;
- відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених
законодавством у сфері енергетики;

2. Порядок
розрахунку
ціни (Ціна)

Розрахунковим періодом є календарний місяць який встановлюється з 1 числа місяця
до такого ж числа наступного місяця.
При розрахунку розміру попередньої оплати за електричну енергію застосовується
прогнозована ціна (тариф) за 1 кВт*год., яка визначається за формулою: Ц=1,05*Цзак, де
Цзак – середня закупівельна ціна електричної енергії, що склалася на Ринку на добу
наперед за попередній розрахунковий період за 1 кВт*год з урахуванням ПДВ.
Загальна вартість замовленого місячного споживання електричної енергії
визначається за формулою:
ПO = (Ц+ Ппр)*Wзам,
де Wзам – замовлені Споживачем обсяги споживання на розрахунковий період (місяц),
Ц – прогнозована ціна (тариф), Ппр - тариф на послуги з передачі електричної енергії.
Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому
періоді, яка зазначається в акті-купівлі продажу електроенергії, розраховується
(визначається) Постачальником за формулою:
Вф = Vф × (Ц + М + Тп), де
Вф - вартість спожитого місячного обсягу електричної енергії у розрахунковому
місяці постачання, грн без ПДВ;
Vф - фактичний обсяг споживання електричної енергії за місяць постачання, МВт*год;
Ц - середньозважена ціна закупівлі електричної енергії, що фактично склалася для
Постачальника на ринку «на добу наперед» у відповідний період постачання, з
врахуванням вимог пункту 5.1. Правил ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобового ринку. Така ціна зазначається на сайті Оператора ринку:
http://www.oree.com.ua. Ціна закупівлі електричної енергії включає всі обов’язкові
податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені
законодавством та іншими нормативними документами, грн/МВт*год.
М - маржа Постачальника, що складає _____ грн/МВт*год;
Тп - тариф на послуги з передачі електричної енергії, який встановлюється
Регулятором відповідно до затвердженої ним методики та оприлюднюється оператором
системи передачі на власному сайті в мережі Інтернет у триденний термін після
затвердження його Регулятором, грн/МВт*год.
Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу
України.
Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Постачальника №UA433518230000026036300716957
у банку Філія-Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», протягом 5 (п’яти)
банківських днів з дня отримання Акту купівлі-продажу електричної енергії та
відповідного рахунку за розрахунковий місяць.
Датою здійснення оплати є дата зарахування суми коштів на спецрахунок
Постачальника.

3. Спосіб та
терміни
виставлення
актів, рахунків та
оплати за
спожиту
електричну енергію

4. Оплата послуг
з розподілу
електричної енергії
5.
Територія
здійснення
ліцензован
ої
діяльності
6. Розмір пені за
порушення
строкуоплати та
інші
санкції

7. Розмір
компенсаціїспоживачу за
недодержання
Постачальником
комерцій-ної
якості
послуг
8. Можливість
надання
пільг,
субсидій
9. Подання
щомісячної заявки
такоригування
(погодження)
замовлених
обсягів
споживання
електричної енергії

Споживач здійснює оплату за надання послуг з розподілу електричної енергії
на вибір Споживача:
безпосередньо оператору системи розподілу або
через Постачальника.
Вся територія України (крім населених пунктів, на території яких органи
державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно
Розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 р.).

У разі несвоєчасної оплати платежів, обумовлених цією комерційною
пропозицією, у тому числі нездійснення попередньої оплати та оплати додатково
замовлених обсягів купівлі електричної енергії, Постачальник має право вимагати
сплату пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за
кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати та 3% річних
від суми боргу.
Нараховані суми пені, 3% річних, інфляційних та іншіх штрафних санкцій
зазначаються у розрахунковому документі окремим рядком, та повинні бути
сплачені Споживачем протягом 5 робочих днів від дня його виставлення
Постачальником.
Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг
надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.

Не надаються.

Щомісячно, до 20-го числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, а в
подальшому – щодекадно протягом розрахункового місяця, Споживач надає
Постачальнику в письмовій формі відомості про очікуване споживання електричної
енергії в розрахунковому місяці з розбивкою за точками обліку відповідно до ЕІС
кодів погодинно за кожну добу.
В разі необхідності Споживач може скоригувати замовлений обсяг купівлі
електричної енергії не пізніше ніж за 24 години до передбачуваних змін. Відомості
про скориговані замовлені обсяги купівлі електричної енергії Споживач надає
Постачальнику в письмовій формі за точками обліку відповідно
до ЕІС кодів шляхом направлення цього повідомлення на електронну пошту
постачальника.

10. Строк дії договору Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання ТОВ
та умови пролонгації «МЕГАЕНЕРГО ПОСТАЧ» заяви-приєднання Споживача до умов договору про
постачання електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної
пропозиції, якщо сторони не повідомлять одна одну, протягом трьох робочих днів,
про їх невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції.
Договір вважається укладеним на строк 12 місяців.
Якщо за 21 день до дня закінчення дії Договору сторони не повідомлять одна одну
про намір розірвати Договір, то Договір вважається продовженим на строк 12
місяців.
У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об'єкт
Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або
надання послуг з розподілу електричної енергії, то постачання здійснюється після
відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання відповідних
послуг.
Не застосовується.
11. Штраф за
дострокове
припинення дії
Договору
12. Інші умови
Комерційна пропозиція застосовується для всіх непобутових споживачів незалежно
від стану автоматизації системи збору даних та керування лічильниками. Для точок
комерційного обліку не обладнаних автоматизованими системами збору даних та
керування лічильниками та/або АСКОЕ, ЛУЗОД, погодинні обсяги споживання
визначаються у відповідності з вимогами, передбаченими для таких випадків
порядком визначення обсягів купівлі електроенергії на оптовому ринку
електричної енергії постачальниками та операторами системи розподілу,
затвердженим НКРЕКП.
Споживач повинен не пізніше 10 години 00 хвилин ранку 1 числа місяця, що слідує
за розрахунковим, надавати Постачальнику на перевірку фактичні обсяги спожитої
електричної енергії в розрахунковому періоді шляхом направлення повідомлення
на електронну пошту постачальника.
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, строки їх оплати, надсилання попередження про
відключення за заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин
Сторін або може бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом
направлення відповідної інформації:
- засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві- приєднання
до умов договору,
СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов
договору
Дата підписання «

Споживач:

Директор

»

2021 р .

