Опитувальний лист
для підготовки деталізованої комерційної пропозиції
1. Загальна інформація про підприємство
Повна назва
Поштова адреса
П. І. Б. керівника
Посада
Телефон
Факс
Адреса електронної пошти

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

Місяць

Обсяг споживання
кВт•год.

3. Інформація про тарифну систему, за якою працює підприємство (роздрібний тариф або
тариф диференційований за періодами доби)

4. Оберіть бажаний спосіб оплати за електроенергію:
100% попередня оплата;
оплата за фактично спожиту електроенергію;
за графіком (укажіть бажаний графік оплати);
1. До _____ числа періоду, що передує розрахунковому, - _______ %;
2. До _____ числа розрахункового періоду - _______ %;
3. До _____ числа розрахункового періоду - _______ %.
4. До _____ числа розрахункового періоду - _______ %.
5. До _____ числа місяця, що слідує за розрахунковим – остаточний розрахунок.

5. Інформація про наявність діючого Свідоцтва про метрологічну атестацію АСКОЕ (ЛУЗОД),
акта вводу в промислову експлуатацію АСКОЕ (ЛУЗОД) та про засоби обліку електричної
енергії:
- Наявність діючого Свідоцтва про метрологічну атестацію АСКОЕ (ЛУЗОД) _____________ ,
(Свідоцтво дійсно до _________________________ );
- Наявність акта вводу в промислову експлуатацію АСКОЕ (ЛУЗОД) _______________ .
Перелік та характеристика розрахункових приладів
погодинного обліку електричної енергії:
№
п/п

Місце встановлення
(підстанція)

Приєднання (фідер)

Клас
напруги, кВ

Тип лічильника

6. Щодобове погодинне споживання електричної енергії підприємством за літній та зимовий
місяць (додається окремим файлом).
Якщо підприємство не має можливості надати вище вказані дані, надаються дані останніх літнього
та зимового режимних днів:

Літо
Години
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00-10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00

Зима
Обсяг споживання,
кВт•год

Години
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00-10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00

Обсяг споживання,
кВт•год

7. Інформація про субспоживачів (за їх наявності):
Назва субспоживача

Середньомісячний обсяг споживання
кВт•год

8. Найменування оператора системи, з яким укладено договір про надання послуг з розподілу
електричної енергії

9. Оплата за послуги з розподілу електричної енергії буде здійснюватися:
самостійно напряму оператору системи розподілу
через електропостачальника

10. На який період планується заключити договір на постачання електричної енергії
місяць
квартал
рік
інше (укажіть період)

Заповнив (ПІП)
Контактний телефон

