Додаток №2
до Договору про постачання електричної енергії
споживачу №[Номер Договору] від [Дата Договору]

Комерційна пропозиція № 4
ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» про постачання електричної енергії Споживачу
[Юридична назва Контрагента]
Територія, на яку пропонується відповідна комерційна пропозиція – територія України.
Умова
1.Ціна (тариф)
електричної енергії

Пропозиція
Ціна за спожиту електричну енергію для підприємств та установ, які фінансуються з державного чи
місцевого бюджету, визначається за результатами проведення процедури закупівлі згідно з Законом
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N 922-VIII.
При проведенні розрахунків тарифні коефіцієнти для зон доби не застосовуються.

2.Спосіб оплати за
електричну енергію
3.Спосіб оплати за
послугу з розподілу
електричної енергії
4.Термін (строк)
виставлення рахунку
та термін його оплати
5.Порядок
корегування
замовленого обсягу
споживання

Визначається згідно умов Тендерної документації Замовника ( Споживача).

6.Розмір пені за
порушення строку
оплати або штраф

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, нарахованої протягом всього періоду прострочення

Споживач самостійно здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії безпосередньо оператору системи,
якщо інше не визначено Тендерною документацією Замовника ( Споживача).
Оплата рахунка Постачальника має бути здійснена Споживачем у строки, визначені у рахунку, протягом 5 робочих
днів від дати його отримання Споживачем.

Подання обсягів споживання на розрахунковий МІСЯЦЬ :
Споживач до 20 (двадцятого) числа кожного місяця, що передує розрахунковому, зобов'язаний
подати на електронну адресу Постачальника форму щогодинних обсягів на поточний МІСЯЦЬ
споживання електричної енергії, відповідно до Додатку № 3 до Договору.

зобов’язання, та 3% річних від суми боргу.

7.Розмір
Відповідно до умов договору
компенсації
Споживачу за
недодержання
Постачальником
комерційної якості
послуг
Постачальником
комерційної якості
послуг
8.Штраф за
дострокове
Не застосовується.
припинення дії
договору
9.Строк дії договору Строк дії договору визначається згідно умов тендерній документації та
та умови пролонгації відповідно до «Правил роздрібного ринку електричної енергії» затверджених

Постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 р. № 312.
Згідно ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015р. № 922-VIII дія Договору
про постачання електричної енергії може продовжуватися на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на

наступний рік, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі.
10.Урахування пільг,
субсидій;
Не надаються

11.Можливість
постачання
Захищеним
споживачам

Не можливо

ПОСТАЧАЛЬНИК:

СПОЖИВАЧ:

ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД»

[Юридична назва Контрагента]

Юридична адреса:18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул.
Надпільна, 261, офіс 7
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E-mail: doc@eetrade.org
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Директор
_____________________Г.А. Сахаров
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[Діючий керівник, посада]
_______________[Діючий керівник]

