ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
1. Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія (Електрична
енергія)
2. Загальний обсяг постачання електричної енергії: 105 000,00 кВт*год., 2-й клас
напруги, Замовник належить до групи площадок вимірювання – група «б» (без
АСКОЕ);
3. Строк постачання: до 31.12.2021.
4. Місце постачання електричної енергії:
№
з/
п

Місце постачання
електричної енергії

ЕІС код точки
комерційного
обліку за об′ єктом
споживача

Оператори системи
розподілу, в межах
яких Споживачем
можуть надаватись
Постачальнику
Заявки*

Обсяги
поставки,
кВт*год.

Україна, 21021, Вінницька
АТ
область, місто Вінниця,
62Х6173737261816
105 000,00
«Вінницяобленерго»
вул. Василя Порика, буд. 32
*у випадку, якщо оператор системи розподілу позбавляється ліцензії або її дія припиняється
тощо, для забезпечення виконання договору сторони зобов’язуються укласти договір з його
правонаступником, або іншим суб’єктом, який матиме ліцензію на надання послуг з
розподілу електричної енергії на відповідній території.

1

Очікувана вартість закупівлі – 400 000 грн. 00 коп. (чотириста тисяч грн. 00 коп.)
КІЛЬКІСТЬ на 2021 рік:
I квартал

II квартал

III квартал

місяць

кВт*год.

місяць

кВт*год. місяць

січень

8750

квітень

8750

лютий

8750

травень

8750

IV квартал
місяць

кВт*год.

липень

кВт*год
.
8750

жовтень

8750

серпень

8750

листопад 8750

березень 8750
червень 8750
вересень 8750
грудень
8750
4. Ціна тендерної пропозиції повинна:
1) включати всі витрати на:
- сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним
законодавством України;
- страхування;
- інші витрати.
2) бути визначена з урахуванням чинного законодавства України;
3) включати витрати, пов’язані з постачанням товару.
4) учасник включає до вартості тендерної пропозиції витрати щодо оплати послуг з передачі
електричної енергії та не включає витрати щодо оплати послуг з розподілу електричної
енергії (сплачується замовником окремо).
1. Технічні та якісні характеристики:
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні
відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України,
діючими на період постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна якість
постачання. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та
гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені
згідно з Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від
12.06.2018 № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного
ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, інших
нормативно-правових актів.
Згідно ст. 18 Закону України «Про ринок електричної енергії» показники якості
електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної
енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають
відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги
електропостачання в електричних мережах загального призначення».
Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної
енергії, що передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання
електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання
роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін,
ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також можливість вирішення
спірних питань шляхом досудового врегулювання.
2. Умови постачання електричної енергії.
Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним
нормативно-правовим актам:
- Закону України «Про публічні закупівлі»;
- Закону України «Про ринок електричної енергії»;
- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджених постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312);
- іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України
«Про ринок електричної енергії».
При виконанні замовлення Учасник дотримується вимог чинного законодавства із
захисту довкілля:
технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати
встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (стандартам, умовам, тощо), які
передбачають застосування заходів із захисту довкілля;
характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам чинних нормативноправових актів щодо встановлення рівнів шкідливого та біологічного впливу на навколишнє
природнє середовище і здоров’я людини;
при виконанні замовлення Учасник дотримується правил протипожежної безпеки,
санітарних норм, використовує якісні матеріали, машини, механізми та іншу техніку, які
відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства.
*В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торгову марку чи фірму, виробника, патент, конструкцію
або тип предмета закупівлі, джерело його походження або спосіб виробництва, конкретний процес, що характеризує
продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та
термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними,
європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними
системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та
правилами, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз: "або еквівалент".
Якщо пропозиція Учасника не відповідає технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає умовам
технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

