Додаток 2 до договору
№ ____ від _________ 20___р.

Комерційна пропозиція №2
постачальника електричної енергії ТОВ «СМАРТ ГРIД УКРAЇHA»
для непобутових споживачів електричної енергії
1. Формування ціни електричної енергії.
1.1. Сторони дійшли згоди, що попередня ціна електричної енергії на
розрахунковий місяць, складається з останньої фактичної ціни
поставки постачальником Споживачу. Попередня ціна коригується 15
числа розрахункового місяця з урахуванням фактичної ціни, яка
склалася за 10 днів місяця поставки.
1.2.

Сторони дійшли згоди, що за результатами розрахункового місяця
поставки здійснюється розрахунок фактичної ціни електричної енергії
(надалі – «Фактична ціна») у розмірі, що розраховується за такою
формулою:

Ц = (Црдн+Цвдр+Цнеб) x Кп +Тпер , грн./кВтг*год (без ПДВ)
де,
Црдн – частина фактичної ціни, що склалась при купівлі заявлених
Споживачем обсягів електричної енергії на ринку на добу наперед у
відповідному розрахунковому періоді з врахуванням усіх податків, зборів
та обов’язкових платежів та інших оплат, грн/кВт*год(без ПДВ);
Цвдр –
частина фактичної ціни, що склалась при купівлі скоригованих
Споживачем обсягів електричної енергії на внутрішньо добовому ринку, в
умовах наявності таких заявок від Споживача щодо необхідності
коригування прогнозованих обсягів у відповідному розрахунковому
періоді, з врахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів та
інших оплат, передбачених при купівлі електричної енергії, грн/кВт*год(без
ПДВ);
Цнеб – частина фактичної ціни в наслідок наявності небалансу споживання
електричної енергії Споживачем, що виникає як різниця між фактичним та
прогнозованим обсягом споживання за годину доби, з врахуванням, усіх
податків, зборів та обов’язкових платежів, грн/кВт*год(без ПДВ);
Кп –
коефіцієнт послуг: біржі, оператора ринку, постачальника; окрім
того включає в себе покриття затрат на фінансові гарантії, забезпечення
операцій на всіх сегментах ринків електричної енергії та становить - 1,25.
Тпер
–
ціна (тариф) послуги оператора системи передачі (ОСП),
грн/кВт*год;
1.3.

Загальний тариф визначається, як співвідношення суми вартості
споживання по всім приєднанням до обсягу споживання Споживача.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

За цією комерційною пропозицією закупівля та постачання
електричної енергії Постачальником здійснюється в обсягах вказаних
в наданому Споживачем почасовим графіком споживання
електроенергії протягом розрахункового місяця.
Графік надається Споживачем Постачальнику до 20 числа місяця, що
передує розрахунковому.
У разі відхилення фактичного споживання Споживачем електроенергії
у відповідну годину від планового обсягу споживання:
- обсяги, які не були Споживачем заявлені для закупівлі а
фактично
спожиті,
купуються
постачальником
на
«Балансуючому ринку» за цінами, які на ньому склалися;
- надлишок енергії продається на «Балансуючому ринку» за
цінами, які на ньому склалися;
Ці витрати враховуються в повній вартості закупівлі електричної
енергії.
Сторони дійшли згоди, що у разі введення з боку Регулятора, інших
компетентних державних органів (НКРЕКП, Міненерговугілля, КМУ,
АМКУ, і т.п.) додаткових платежів / зборів / ставок або скасування
існуючих платежів / зборів / ставок, що впливають на формування ціни
електричної енергії, а також прийняття нормативно-правових актів,
інших дій (у тому числі обмежень) органів влади та/або суб'єктів
транспортування, що впливають на формування ціни на електричну
енергію на ринку та/або можливості Постачальника виконати
зобов'язання з постачання електричної енергії Споживачу, то такі зміни
враховуються і приймаються обома Сторонами Договору без
додаткового узгодження.
Споживач може скоригувати наданий погодинний графік у термін до
08:30 доби, що передує добі поставки.

2. Порядок оплати.
2.1. Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі
попередньої оплати з остаточним перерахунком по завершенню
розрахункового періоду, що проводиться за фактично відпущену
електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.
- до 24 числа місяця що передує розрахунковому періоду у розмірі 50%
вартості від заявленого обсягу споживання електричної енергії на
відповідний розрахунковий період;
- до 10-го числа розрахункового місяця у розмірі 25% від вартості
заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний
розрахунковий період;
- до 20-го числа розрахункового місяця у розмірі 25% від вартості
заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний
розрахунковий період.
Рахунки на оплату електричної енергії виставляються та надсилаються на
електронну пошту, що вказана у Заяві-приєднанні.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання Постачальника, зазначений у Договорі або
розрахункових документах.
Остаточний розрахунок, по фактичному споживанню електричної
енергії Споживачем, згідно з даними, наданими Постачальнику від
Оператора системи розподілу з використанням Фактичної ціни, яка
розраховується відповідно до п. 1.2 даного Додатку, здійснюється не
пізніше 10 числа наступного місяця за розрахунковим місяцем
поставки.
Споживач здійснює оплату за збільшений обсяг електроенергії, що
постачається згідно із скоригованою Заявкою, протягом 3 (трьох)
календарних днів з моменту надання скоригованої Заявки, в розмірі
різниці вартості збільшеного обсягу поставки електричної енергії,
узгодженого у скоригованої Заявці та вартості обсягу поставки
електричної енергії узгодженого у Заявці, яка розраховується з
використанням Попередньої ціни згідно п. 1.1 даного Додатку;
У разі надходження коштів в рахунок оплати за електричну енергію,
куплену Споживачем в розрахунковому місяці, понад очікувану її
вартість зазначені кошти зараховуються як авансовий платіж на
наступний розрахунковий місяць або за письмовим зверненням
Споживача перераховуються на його поточний рахунок протягом 5
робочих днів з моменту отримання такого звернення.
Сторони узгоджують, що Споживач має право виконувати свої грошові
зобов’язання достроково. Достроково здійснені платежі зараховуються
в рахунок виконання наступних по порядку платежів.

3. Спосіб оплати послуг з розподілу електричної енергії.
Споживач самостійно здійснює плату за послугу з розподілу (передачі)
електричної енергії безпосередньо оператору системи розподілу з
урахуванням послуги постачальника комерційного обліку електричної
енергії.
4. Розмір пені за порушення строку оплати.
За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням
термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує
Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день
фактичної оплати.
5. Штраф за дострокове припинення дії договору.
Відсутній.
6. Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості
надання комерційних послуг.
Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання
послуг надається у порядку та розмірі, визначеному законодавством.

7. Територія, на яку розповсюджуються
пропозиції: Територія України.

умови

даної

комерційної

8. Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну
пропозицію:
особа є власником (користувачем) об’єкта;.
наявний автоматизований комерційний облік електричної енергії, що
забезпечує можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною
комерційною пропозицією;
споживач приєднався до умов договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії;
перехід прав та обов’язків до нового власника (користувача) об’єкта
за договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку
електричної енергії не потребує додаткових узгоджень.
відсутність заборгованості перед попереднім постачальником.
9.

Термін дії договору.
9.1. Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання заявиприєднання Споживача до умов договору про постачання електричної
енергії споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції.
9.2. Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку
постачання електричної енергії, зазначеної Споживачем у заявіприєднанні та сплати рахунку (квитанції) Постачальника.
9.3. Договір діє до 31 грудня 2020 року включно і може бути пролонгований
на наступний період за умови дії даної Комерційної пропозиції та
відсутності письмового повідомлення від однієї із сторін про
розірвання Договору.
Цей Додаток складений українською мовою в двох ідентичних примірниках
(по одному для кожної зі Сторін) та є невід’ємною частиною Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН:
Постачальник:

_________________ М.М. Гальченко

Споживач:

__________________

