ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»
Код ЄДРПОУ 39726263, 03022, м. Київ, пров. Василя Жуковського будинок 15
IBAN № UA763226690000026002300980337 в АТ «Ощадбанк», ІПН 397262626503
Тел.: (044) 599-32-99, веб-сайт: http://ernering.com/, E-mail: ernareng@gmail.com

вих. № ______________ від ______________
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ» є однією з провідних
компаній України, що займається реалізацією природного газу та електричної енергії. Ми маємо прямі
контракти з газовидобувними компаніями та володіємо ліцензіями на постачання природного газу (Постанова
НКРЕКП №1478 від 18.07.2019 р.) і постачання електричної енергії (Постанова НКРЕКП №1827
від 06.09.2019 р.)
На ринку України компанія зарекомендувала себе як стабільного Постачальника і за підсумками роботи
у 2019-2020 рр. найбільшими нашими Споживачами природного зазу та електричної енергії були:
- КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
- Адміністрація морських портів України
- КПТМ «Бориспільтепломережа»
- КП «Міський тролейбус»
- ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС»
- ТОВ «Екотехноінвест».
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ» пропонує для розгляду
свою комерційну пропозицію :
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Умова
1.Ціна (тариф)
електричної енергії

2 Порядок надання
графіку споживання

Пропозиція
Ціна електричної енергії (з ПДВ) розраховується за формулою:
Це= (ВРДН*k +Т+ТП)*1.2 де,
ВРДН – фактична ціна електричної енергії на РДН для кожної години Д
місяця відпуску/відбору (https://www.oree.com.ua/), грн./кВт*год;
k- коефіцієнт, який враховує прогнозовані витрати (регульовані та фіксовані
платежі, інші платежі тощо) Постачальника для забезпечення діяльності на
організованих
сегментах
ринку
(ринку
«на
добу
наперед»,
внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку тощо) до 31 грудня 2020
року К=1,05.
Т-комісія трейдера, залежить від обраного варіанту оплати та обсягу купівлі
електричної енергії.
Т- становить ___ грн. за 1 кВт*год
ТП – тариф за передачу затверджується постановою НКРЕКП
1.2 – коефіцієнт ПДВ 20%
Споживач повинен до 25 числа місяця в якому здійснюється споживання
електроенергії подати графіки споживання електричної енергії та величини
потужності на наступний місяць в якому планується споживання згідно
Додатку 1 до комерційної пропозиції.

3.Спосіб оплати за
електричну енергію
4.Термін надання
рахунку за спожиту
електричну енергію та
строк його оплати

5.Визначення способу
оплати послуг з
розподілу електричної
енергії
6. Штрафні санкцій за
порушення умов
Договору

7. Розмір компенсації
Споживачу за
недотримання
Постачальником якості
надання комерційних
послуг
8. Розмір штрафу за
дострокове розірвання
договору у випадках, не
передбачених умовами
договору
9. Термін дії договору та
умови пролонгації
10. Можливість надання
пільг, субсидій

Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється
Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунок
Постачальника.
Оплата з погодженим графіком розрахунків:
- перший платіж у розмірі 35% відносно очікуваних обсягів
постачання до 10-го числа місяця*;
- другий платіж у розмірі 35% відносно очікуваних обсягів
постачання до 20-го числа місяця*;
- третій платіж у розмірі 30% відносно очікуваних обсягів
постачання до 30-го числа місяця*;
остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію за розрахунковий
період* здійснюється в строк до 5 числа, місяця наступного за
розрахунковим, відповідно до фактичного обсягу електричної енергії,
визначеного за показами розрахункових засобів обліку
Споживач здійснює оплату безпосередньо оператору системи

За порушення строків розрахунків Споживач сплачує пеню у розмірі 1 % від
суми простроченого платежу.
Споживач відшкодовує збитків, пов’язані з відхиленням від договірних
величин, обсягів споживання електричної енергії та величини потужності за
розрахунковий період (день, місяць).
У разі неповідомлення про приєднання субспоживачів до власних
електричних мереж, Споживач сплачує за фактично спожиту електричну
енергію субспоживачем (ами) та 1 % від суму спожитої електричної енергії
останнім (ми).
Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання
послуг надається у порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством.

При зміні постачальника електричної енергії згідно з порядком,
встановленим ПРРЕЕ, Споживач від сплати будь-яких штрафних санкцій
звільнений.
Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2020 р.
(включно), а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх
обов’язків за цим Договором.
Відсутня

Для отримання уточненої комерційної пропозиції пропонуємо заповнити форму (Додаток 1) та
надіслати нам на електронну пошту: ernareng@gmail.com, з Вами найкоротші строки зв’яжуться наші
представники для узгодження умов співпраці.
З повагою,
Директор ТОВ «ЕРНЕРІНГ»

Р.П. СИНЄГУБ

