
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-12-06-003068-b 
1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРУЖКІВСЬКА 

ЛЬОДОВА АРЕНА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 Purchasing body: "DRUZHKOV ICE ARENA" MUNICIPAL ENTERPRISE 
"DRUZHKOV CITY COUNCIL 

 National ID: 38475258 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38475258 

3. Місцезнаходження замовника: 84205, Україна, Донецька обл., м.Дружківка, 
вул.Севастопольська, буд. 5 

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

Михайло Юрійович Щербина, +380663738737, 
altair.in.ua@ukr.net 

 Contact point: Michael Yurievich Shcherbina 

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

електрична 
енергія 

ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична енергія 
CPV: 09310000-5 

1600000 кіловат-
година  

84205, Україна, Донецька 
область, м.Дружківка, 
вул.Севастопольська, буд.5  

до 31 грудня 2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Дата виставлення рахунку   Аванс  5  Робочі  35  

Дата виставлення рахунку   Аванс  5  Робочі  35  

Поставка товару   Пiсляоплата  5  Робочі  30  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 5 120 000,00 UAH
102. Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   5120000 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 120,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08 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  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 13 лютого 
2020 14:34  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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



Додаток №1 
до тендерної документації 

 
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 

ДК 021:2015 - 09310000-5 - електрична енергія(електрична енергія) 
№ 
п/п 

Найменування  

товару 

Од. 

виміру 

 

Кількість 

 

Технічні вимоги 

1 ДК 021:2015 - 09310000-5 - 
електрична енергія  

(електрична енергія) 

кВт./год. 1 600 000 ДСТУ EN 
50160:2014 

 

1.Особливі вимоги до предмету закупівлі: відносини, що виникають між учасниками ринку під час 
здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, 
постачання електричної енергії споживачамрегламентуються відповідно до: 

• Закон у України  «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 

• «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312; 

• Кодексу систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018  № 310; 

• Кодексу системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 року № 309. 

2. При здійсненні Учасником будь-яких заходів, пов’язаних з постачанням товару, зазначеному в тендерній 
документації, повинні застосовуватися заходи щодо захисту навколишнього середовища, передбачені 
законодавством України та/або міжнародним законодавством для даного типу предмету закупівлі.Учасник  
використовує технології, що забезпечують охорону навколишнього середовища, дотримується законодавчих 
і адміністративних положень. 

    Учасник  проводить заходи: 

-  щодо запобігання і контролю забруднення навколишнього середовища;  

-  щодо впровадження природоохоронних заходів та використання екологічно чистих технологій;  

-  по зменшеннюнегативного впливу на навколишнє природне середовище. 

7. Учасник надає у складі тендерної пропозиції інформацію в довільній формі про необхідні технічні, якісні 
та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до технічних вимог цієї тендерної документації. 

8.  Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета 
закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або 
еквівалент”. 


