
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-01-02-000168-b 
1. Найменування замовника: Комунальний заклад Білоцерківської міської ради 

"Льодовий стадіон" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38286313 

3. Місцезнаходження замовника: 09100, Україна, Київська обл., Біла Церква, вулиця 
Молодіжна 36 

4. Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Однорог Тетяна Анатоліївна, 380456377300, 
lodovaarena@ukr.net 

41. Вид предмета закупівлі: Товари 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі 

6. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

7. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

8. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Закупівля Електричної 
енергії (код ДК 021:2015 - 
09310000-5 - електрична 
енергія) Джерело 
фінансування - кошти 
місцевого бюджету 

ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична енергія 

721569 Кіловат-
година  

09100, Україна, 
Київська область, 
Біла Церква, 
Молодіжна, 36  

до 31 грудня 2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Післяоплата згідно акту виконаних 
робіт  

Пiсляоплата 10  Робочі  100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 900 000,00 UAH 

102. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  джерело фінансування - кошти місцевого бюджету  1900000 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 000,00 UAH 

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20 січня 2020 10:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

0,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

відсутній 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після завершення 
електронного аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 21 січня 2020 13:50  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток  3 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

електрична енергія 
 (код ДК 021:2015 - 09310000-5 - електрична енергія)  

 

Найменування Товару Одиниці 
вимірювання Кількість 

Електрична енергія (електрична енергія)   
 кВт/год. 721 569 

 
 

1. Вимоги щодо якості електричної енергії. 
Якість електричної енергії (ЯЕ), що передається Постачальником Споживачу, має відповідати 
вимогам, установленим державними стандартами (розділ 5 ДСТУ EN 50160:2014 
«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»). 
Оцінка відповідності показників ЯЕ проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 
годинам, про що учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.  
2. Постачальник обов’язково повинен надати гарантійний лист щодо дотримання  технічних 
вимог предмету закупівлі з посиланням на ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги 
електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» та іншим вимогам, 
встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними 
документами щодо його якості. 
3. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії 
регулюються наступними документами: 
   -  Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 
   -  Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 
14.03.2018 № 312. 
4.    Порядок оплати та розрахунків визначається у мовами Договору. 
 
* Розподіл електроенергії включається у вартість пропозиції. 


