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ПУБЛІЧНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
(базова)
ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» (далі – Постачальник) є національною енергопостачальною
компанією, повноправним учасником Оптового ринку електроенергії України, та надає послуги з постачання
електричної енергії по всій території України.
Дана комерційна пропозиція являється базовим варіантом розрахунку ціни. Проте за бажанням
Клієнту наша Компанія готова надати інші варіанти комерційних пропозицій з прив’язкою до організованих
сегментів закупівлі електричної енергії або з фіксованим тарифом.
Термін дії комерційної пропозиції: до 01.04.2020 року.
Умови:
Пропозиція:
Фактична
ціна
(тариф)
електричної
енергії (без ПДВ) розраховується за
Ціна (тариф)
формулою:
електричної енергії
Цфакт = Це/е + ЦОСП, де
Цфакт – фактична ціна електричної енергії у розрахунковому місяці поставки,
грн./кВт·год без ПДВ;
Це/е – фактична ціна купівлі електричної енергії на ОРЕ у розрахунковому
місяці поставки, грн./кВт·год без ПДВ;
ЦОСП – тариф на послуги з передачі купленої електричної енергії мережами
«НЕК «Укренерго», грн./кВт*год (фіксована величина, затверджується НКРЕ КП);
Це/е = Копл ∗ ((ВРДН + ВБР +Bпост. )/Смісяць + Т), де
Копл – коефіцієнт, що залежить від вибраного варіанту оплати:
- Копл= 1 при 100% передоплаті;
- Копл= 1,01 при оплаті двома платежам (50/50%);
- Копл= 1,02 при оплаті чотирма частинами по графіку;
Смісяць – фактичний обсяг споживання споживача у розрахунковому місяці;
ВРДН - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії
Споживача на аукціоні РДН для кожної години Д місяця, яка визначається як сума
добутків прогнозних погодинних обсягів споживання електроенергії Споживача та
ціни години на аукціоні РДН для кожної години Д місяця, без ПДВ;
ВБР - фактична вартість оплати небалансів;
Bпост. – витрати Постачальника (плата за послуги Оператора ринку у
відповідності Правил РДН та ВДР, Адміністратора розрахунків, внески на
регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію, інші обов’язкові витрати
Постачальника згідно з нормативними документів), що складає близько 0,004
грн./кВт*год.;
Т – тариф на послуги постачальника 0,03 грн./кВт*год.
Орієнтовна вартість заявленого обсягу споживання електричної енергії
визначається як добуток заявленого на розрахунковий період обсягу споживання
на фактичну ціну електричної енергії на РДН, що склалася у попередньому періоді
до періоду постачання, з врахуванням обов’язкових платежів та зборів і комісії на
послуги Постачальника.
Податок на додану вартість (ПДВ) нараховується додатково.

Порядок оплати

Розмір пені та/або
штрафу
Розмір штрафу за
розірвання Договору
Плата за небаланси

1.1. Передплата.
Не пізніше 25 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю в обсязі 100%
від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії;
або:
1.2. Оплата двома платежами.
Перший платіж – не пізніше 25 числа місяця, що передує розрахунковому
місяцю в обсязі 50% від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання
електричної енергії;
Другий платіж – не пізніше 10 числа розрахункового місяця в обсязі 50%.
або:
1.3. Оплата чотирма платежами.
Перший платіж – не пізніше 20 числа місяця, що передує розрахунковому
місяцю в обсязі 10% від орієнтовної вартості заявленого обсягу споживання
електричної енергії;
Другий платіж – не пізніше 25 числа місяця, що передує розрахунковому
місяцю в обсязі 30%;
Третій платіж – не пізніше 5 числа розрахункового місяця в обсязі 30%;
Четвертий платіж – не пізніше 15 числа розрахункового місяця в обсязі 30%.
Остаточний розрахунок за куплену Споживачем у Постачальника
електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється Споживачем до 14-го
(включно) числа місяця, наступного за розрахунковим. Розмір платежу
визначається, як різниця між вартістю електроенергії, зазначеної в Акті
постачання-прийняття електричної енергії та сумою здійснених Споживачем
попередніх оплат за розрахунковий місяць.
У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла
в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного грошового
зобов’язання, за кожен день прострочення.
НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.
Споживачу надається можливість вибору варіанту відповідальності за
небаланси: індивідуальна та колективна.
В першому випадку Споживач сам прогнозує погодинні графіки споживання.
В цьому випадку на нього покладаються фактичні небаланси (вартість небалансів),
що склалися в розрахунковому періоді. Споживач до 8 числа (включно) місяця, що
передує розрахунковому,
надає Постачальнику інформацію на наступний
розрахунковий місяць (прогнозний графік) про замовлене місячне (по годинах)
споживання електричної енергії в цілому по Споживачу та з розбивкою по
площадкам вимірювання, обсяг споживання електроенергії по яких визначається
Оператором системи за допомогою щодобового автоматизованого дистанційного
зчитування облікованих даних лічильників (погодинного або меншого періоду
інтеграції) (група обліку «а») та площадках, на яких не встановлено АСКОЕ
(ЛУЗОД) (група обліку «б»). В разі необхідності Споживач може скоригувати
заявлений погодинний обсяг купівлі електроенергії на день постачання до 16-00 за
2-а робочих дні до дня постачання.
В другому випадку ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» прогнозує обсяги
постачання Споживача в рамках балансуючої групи, до якої входять всі
Споживачів компанії, що поклали обов’язки з прогнозування графіків споживання
на Постачальника. При цьому відповідальність за небаланси (вартість небалансів)
розподіляється на всіх Споживачів пропорційно обсягам споживання. Споживач до
8 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, надає Постачальнику
інформацію по загальним обсягам споживання на наступний розрахунковий місяць
про замовлене місячне споживання електричної енергії в цілому по Споживачу та
з розбивкою по площадкам вимірювання групи обліку «а» та «б». Погодинний
прогнозний графік надавати не потрібно.
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