ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг Оператора збору даних комерційного обліку електричної енергії
ОФЕРТА №___
м. Миколаїв
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ»,
яке надає послуги Оператора збору даних комерційного обліку електричної енергії на підставі запису в
Реєстр ППКО (згідно постанови НКРЕКП від 20.03.2020 №716), в особі директора Потопи Юрія
Миколайовича, який діє на підставі статуту (далі Виконавець)
1.
Загальні положення
1.1.
Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг
Оператора збору даних комерційного обліку електричної енергії. Цей Договір укладається сторонами з
урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Замовника до умов
публічного договору про надання послуг Оператора збору даних комерційного обліку електричної енергії,
який
розмішений
на
сайті
ТОВ «ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ» - https://pivdenenergozbut.com.ua у
вкладці меню «Послуги ППКО».
2.
Предмет Договору
2.1.
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник уповноважує Виконавця, а
Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги Оператора збору даних комерційного обліку
електричної енергії, далі послуги ОЗД.
2.2.
Послуга ОЗД включає:
щодобове дистанційне зчитування результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку)
та даних про стан засобів вимірювальної техніки з інтервальних багатофункціональних лічильників
комерційного обліку Замовника;
контроль якості зчитування первинних даних комерційного обліку;
обробка, перевірка, валідація, зберігання та архівування валідованих даних комерційного обліку;
забезпечення щоденного формування та передачі погодинних даних комерційного обліку з площадок
вимірювання групи обліку "а" Замовника Адміністратору даних комерційного обліку (ОСР);
забезпечення можливості перегляду даних комерційного обліку по точкам обліку споживача та при
необхідності їх імпорту в особистому кабінеті;
технічний/юридичний супровід з питань віднесення площадок вимірювання споживача до групи
обліку "а".
2.3.
Сервіс надається за наявності введеного в експлуатацію у встановленому порядку обладнання
ЛУЗОД/АСКОЕ.
2.4.
Перелік інтегральних приладів обліку, по яких надається сервіс ОЗД визначається сторонами в
Додатку №1 (Публічна заява-приєднання).
3.
3.1.
3.2.

Зобов’язання Сторін.
Виконавець зобов’язується надати послуги ОЗД.
Замовник зобов’язується оплатити вартість послуг згідно з рахунком.

4.

Плата за надані послуги
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4.1.
Валютою цього Договору є Національна валюта України (гривня) і всі фінансові розрахунки між
Сторонами цього Договору провадяться в українських гривнях.
4.2.
Погоджена Сторонами вартість послуг ОЗД визначена в Додатку №1 (Публічна заява- приєднання).
Вартість окремих послуг відображається окремо.
4.3.
Виконавець до 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, надає Замовнику Акт надання
послуг та скановану копію рахунку за відповідний розрахунковий період, шляхом направлення електронного
листа з актом та сканованою копією рахунку на електронні адреси Замовника, з одночасним направленням
оригіналів Акту (у двох примірниках) та рахунку (у одному примірнику) засобами поштового зв’язку.
4.4.
Замовник до 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, здійснює розрахунок за надані
послуги, підписує отриманий від Виконавця Акт надання послуг та направляє його засобами поштового
зв’язку Виконавцю. У разі не надання Виконавцем Замовнику оригіналу Акту надання послуг у встановлений
строк або вмотивованої претензії – такий акт вважається погодженим та підписаним Виконавцем.
4.5.
У випадку наявності зауважень до якості наданих послуг Замовник може надіслати мотивовану
відмову від приймання послуг.
4.6.
Внесення (перерахування) плати за послуги здійснюється Замовником відповідно до чинного
законодавства України на банківський рахунок Виконавця. Факт оплати послуг вважається підтвердженим
після отримання підтвердження із обслуговуючого банку про зарахування грошових коштів на рахунок
Виконавця.
4.7.
У випадку несплати послуг Виконавця у строки, передбачені статтею 3 цього Договору Виконавець
вправі призупинити або припинити надання послуг до моменту погашення Замовником заборгованості зі
сплати послуг.
5.
Дія Договору та його припинення
5.1.
Договір складається з Оферти та Акцепту і є укладеним в письмовій формі у спрощений спосіб (ч.1
ст. 181 ГК України) з моменту приєднання Замовника до умов Оферти.
5.2.
Замовник приєднується до Оферти, шляхом підписання Акцепту. Підписання Замовником Акцепту є
його акцептом Оферти. Акцепт засвідчує право Замовника вимагати від Виконавця виконання обов’язків за
Договором.
5.3.
Акцепт складається за формою, встановленою Виконавцем, відповідно до вибраної Замовником
комерційної пропозиції. Акцепт містить унікальний номер, який відповідає номеру договору, підпис
Замовника, дату укладання та інші умови Договору.
5.4.
Оригінал підписаного Акцепту в одному екземплярі є підтвердженням укладання Договору. Сторони
погодилися, а Заявник підтверджує та розуміє, що при використанні Виконавцем електронного примірника
Акцепту будуть створюватись, встановлюватись та припинятись такі самі юридичні наслідки, які виникають
при застосуванні оригіналу Акцепту. Присвоєння Акцепту (Заяві-приєднання) відповідного номеру та
направлення повідомлення засобами електронного зв'язку на адресу Споживача є підтвердженням факту
укладання Договору з боку Виконавця. У випадках, передбачених діючим законодавствам та умовами
укладання Договору Виконавець має відмовити Заявнику в наданні послуг про що сповіщає його засобами
електронного зв'язку у продовж 3-х робочих днів з дати отримання Акцепту окремим повідомленням з
зазначенням підстав для відмови.
5.5.
Договір діє до 31 грудня 2021 року. Договір вважається автоматично продовженим на наступний
календарний рік, якщо жодна із Сторін не направила іншій письмове повідомлення про розірвання договору
за 10 днів до дня його закінчення.
5.6.
Цей Договір може достроково припинити свою дію за взаємною згодою Сторін.
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6.

Адреса та реквізити Виконавця

ТОВ "ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ"
Місцезнаходження: 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Чкалова, будинок 30А
Поштова адреса: 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, а/с №65, вулиця Чкалова, будинок 30А
ЄДРПОУ: 43257546
ІПН: 432575414035
Телефон: +38068-745-08-03
е-mail: pivden.ez@gmail.com
ЕІС-код: 56Х930000115480Р
Банківські реквізити:
п/р UA663001190000026000063964001
в АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО - 300119
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