
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-01-12-003530-a 
 

Найменування замовника: Комунальний заклад БІлоцерківської міської ради 
"Льодовий стадіон" 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38286313 

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

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

Однорог Тетяна Анатоліївна, 380456377300, 
lodovaarena@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Електрична енергія для забезпечення 
життєдіяльності нежитлового приміщення КЗ БМР 
"Льодовий стадіон" (ДК 021:2015 (CPV) : 
09310000-5 Електрична енергія) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія 

Назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

Місце поставки 
товарів або 
місце 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Електрична енергія для 
забезпечення життєдіяльності 
нежитлового приміщення КЗ 
БМР "Льодовий стадіон" (ДК 
021:2015 (CPV) : 09310000-5 
Електрична енергія) Джерело 
фінансування - кошти місцевого 
бюджету 

ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична енергія 

590910 
Кіловат-година 

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

до 31 грудня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Післяоплата згідно акту виконаних 
робіт та або рахунку  

Пiсляоплата 10  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 300 002,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  кошти місцевого бюджету  1300002 UAH  



 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 510,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 січня 2021 10:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

0,00 UAH 

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

відсутній 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 29 січня 2021 15:21  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
на закупівлю електричної енергія для забезпечення життєдіяльності нежитлового приміщення КЗ 

БМР "Льодовий стадіон" (ДК 021:2015 (CPV) : 09310000-5 Електрична енергія) 

Найменування Товару Одиниці 
вимірювання Кількість 

Електрична енергія для забезпечення 
життєдіяльності нежитлового приміщення КЗ 
БМР "Льодовий стадіон" (ДК 021:2015 (CPV) : 

09310000-5 Електрична енергія) 
кВт/год. 

 
 
590 910 кВт/год 
 
 

 
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. Термін постачання - до 31.12.2021р.  
5. Ціна (тариф) електричної енергії - При розрахунку плати за спожиту електричну енергію в 
обсягах, що менше, або дорівнюють заявленим Споживачем застосовується ціна, визначена з 
урахуванням наступних складових: 

а. Ціна закупівлі електричної енергії на всіх видах ринків електричної енергії, що склалася для 
Постачальника з урахуванням отриманих від ОСП/ОСР погодинних даних обсягів 
споживання електроенергії, включаючи вартість послуг адміністраторів ринків та інших 
обов'язкових внесків, зборів та платежів, що передбачені чинним законодавством. 

б. Тариф на послуги з передачі електричної енергії згідно затвердженої Регулятором 
величини. 

в. Вартість послуг Постачальника, що визначається шляхом множення обсягу поставленої 
Споживачу електричної енергії за розрахунковий період на тариф ____ грн./кВт*год. без 
ПДВ*. 

Вартість електричної енергії, спожитої понад договірну величину споживання електричної енергії, 
визначається з урахуванням коефіцієнту збільшення - ___. 
6. Можливість застосування тарифних коефіцієнтів - Тарифні коефіцієнти для зон доби не 
застосовуються. 
7. Спосіб оплати за послугу з розподілу електроенергії - Споживач самостійно здійснює оплату 
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Оператору системи розподілу. 
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8. Порядок оплати - Остаточний розрахунок: проводиться за фактично відпущену електричну 
енергію. Авансові платежі не передбачаються. 
9. Розмір пені та/або штрафу - Подвійна облікова ставка Національного банку України (НБУ). 
Споживач зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та 
трьох процентів річних за весь час прострочення. 
10. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електроенергії - За ініціативою однієї зі Сторін 
у порядку, встановленому ПРРЕЕ. 
11. Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати - Рахунок за 
фактично спожиту електричну енергію (остаточний розрахунок) надається Постачальником 
Споживачу не пізніше п'ятого робочого дня з дати завершення розрахункового періоду. Надані 
Постачальником рахунки підлягають оплаті Споживачем протягом п'яти робочих днів з дати 
отримання.  
12. Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених умовами 
Договору - У разі відсутності у Споживача заборгованості перед Постачальником на дату надання 
звернення про зміну електропостачальника або на дату переходу Споживача до іншого 
електропостачальника, штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою 
Споживача відсутні. 
У разі наявності у Споживача заборгованості перед Постачальником на дату надання звернення 
про зміну електропостачальника або на дату переходу Споживача до іншого 
електропостачальника, Споживач зобов'язаний сплатити Постачальнику штрафні санкції у розмірі 
вартості договірних обсягів споживання електричної енергії на один розрахунковий період, з якого 
Споживач змінює постачальника, визначеної з урахуванням діючих на даний період тарифів 
Постачальника. 
13. Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг - За недотримання 
Постачальником комерційної якості надання послуг, Споживачу надається компенсація в обсягах 
та у порядку, затверджених Регулятором. 
Постанова Регулятора щодо надання компенсації Споживачу за недотримання 
електропостачальником комерційної якості надання послуг розміщується, в т.ч., на сайті: 
_______________________. 
14. Інші умови - За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та доручає 
Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, що надійшли на некоректні рахунки 
Постачальника (що не відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за 
договором про постачання електричної енергії, шляхом їх зарахування на відповідні рахунки, в 
т.ч. в разі переходу Споживача з постачання електричної на умовах універсальної послуги до 
постачання за вільними цінами. 
 


