Додаток 2 до договору про
постачання електричної енергії
споживачу
Комерційна пропозиція- Базова
1) Ціна (тариф) електричної енергії (у тому числі диференційовані ціни, тарифи) –
розраховується згідно данних опитувального листа (додаток до комерційної
пропозиції);
2) Спосіб оплати, планові платежі;
–
–
–
–

до 01 числа місяца, що передує розрахунковому періоду - 30% від заявки.
до 15 числа місяца поставки е/е – 30% від заявки
до 25 числа місяца поставки е/е – 30% від заявки
до 10 числа наступного місяца поставки е/е – остаточний розрахунок, на підставі
акту приймання передачі е/е.

3) Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати;
- рахунок за електричну ненргію надається за один день до визначеного періоду
оплати по планових платежах та має бути оплачений не пізніше 3 (трьох) робочих днів з
моменту отримання рахунку.
4) Визначення способу оплати послуг з розподілу через Постачальника з
наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи та/або
напряму з оператором системи;
- споживач здійснює оплату з розподілу(передачі) через постачальника ТОВ
«ПРОМСЕРВІС ТРЕЙД».
5) Розмір пені за порушення строку оплати або штраф;
- пеня нараховується у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої
суми за кожний день просрочення оплати та штраф 10% річних від просроченої суми за
порушення грошового зобовязання(ст.625ЦК України).
6) Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості
надання комерційних послуг;
- зобовязання з компенсації Споживачу за недоотриманням Постачальником
якості надання комерційних послуг встановлюються у відповідності з чинним
законодавством;

7) Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не
передбачених умовами Договору;
- штрафні санкції відсутні;

8) Термін дії Договору та умови пролонгації;
- договір вступає в дію з ______________20____ року та діє до
______________20___ року, договір ввжається автоматично продовжним на той же
термін, якщо жодна із сторін не направила другій стороні письмове повідомлення про
розірвання договору за 10 днів до дня його закінчення.
9) Дата та підпис споживача;
________________ ________________
10) Можливість надання пільг, субсидій;
- відсутнє.
Після прийняття Споживачем комерційних пропозицій Постачальника
внесення змін до них можливе лише за згодою сторін або в порядку, встановленому
чинним законодавством.

Додаток до комерційної пропозиції

Опитувальний лист по електричній енергії
Дані для розрахунку ціни електроенергії.
Опитувальний лист просимо надати:
ТОВ «ПРОМСЕРВІС ТРЕЙД»
Тел./факс: (044) 502-04-56
E-mail: promtreid2017@gmail.com,
1. Загальна інформація про підприємство:
Повна назва
Поштова адреса
Посада,
П. І. Б. керівника
Телефон/факс
Адреса електронної пошти

2. Щомісячний обсяг споживання електричної енергії (активної) за останні 12 місяців:
Місяць, рік

Січень

Лютий

Березень Квітень Травень Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1 клас
Обсяг
напруги
споживання,
2 клас
кВт*год
напруги

3. Щодобове погодинне споживання електричної енергії підприємством за літній та зимовий місяць
(наприклад, за грудень та серпень) окремо по класах напруги.
Бажано додавати окремим файлом у форматі таблиці Excel.
4. Інформація про наявність діючого Свідоцтва про метрологічну атестацію АСКОЕ (ЛУЗОД), акта
вводу в промислову експлуатацію АСКОЕ (ЛУЗОД) та про засоби обліку електричної енергії:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Перелік та характеристика розрахункових приладів погодинного обліку електричної енергії:
Клас напруги
№ Місце встановлення
Приєднання (фідер)
Тип лічильника
п/п
(підстанція)
1 або 2
кВ

1
2
3
4

5
6
7
8
9
5. Інформація щодо величини приєднаної та дозволеної потужності:
Приєднана
потужність, кВт
(кВА)

Дозволена
потужність, кВт
(кВА)

6. Інформація про субспоживачів (за наявності):
Середньомісячний обсяг
Назва субспоживача
споживання, кВт*год
-

-

-

-

7. Інформація про тарифну систему, за якою працює підприємство (роздрібний тариф або тариф
диференційований за періодами доби) - одно ставковий тариф
Існуючий графік оплати за електроенергію:
–

до 01 числа місяца, що передує розрахунковому періоду - 30% від заявки.

–

до 15 числа місяца поставки е/е – 30% від заявки

–

до 25 числа місяца поставки е/е – 30% від заявки

–

до 10 числа наступного місяца поставки е/е – остаточний розрахунок, на підставі акту
приймання передачі е/е.

8. Найменування постачальника, з яким укладено договір про постачання електричної енергії:
ТОВ «ПРОМСЕРВІС ТРЕЙД»

Склав _______________________________________
Телефон: _____________________________

