
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-08-31-003427-a 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРУЖКІВСЬКА 
ЛЬОДОВА АРЕНА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38475258 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Назва предмета закупівлі: Електрична енергія 

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

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

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 ДК 021:2015: 09310000-5 
— Електрична енергія  

360000 
кіловат-година 

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

до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

Найменування переможця процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ТОВ "ЛТК ЕЛЕКТРУМ"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 943 200,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   999997.5 UAH  

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   87202.5 UAH  

 







 

 

Вих. №1509-05 від 15.09.2021р. 

 
 

ДОДАТОК  2 

до тендерної документації  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі 

специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. 

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, 

якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній 

специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим 

вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також 

підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної 

документації. 

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на 

конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 

патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент". 

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, 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, біля 

кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного 

посилання додається вираз «або еквівалент». 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду 

товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та 

потребам замовника. 

 

Конкретне найменування 

закупівлі 
Електрична енергія 

Код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія» 

Місце поставки товару 84205, Донецька обл.,м. Дружківка, вул. Севастопольська, буд.5 

Строк поставки товару 

Цілодобово до 31.12.2021 включно. Початком постачання 

електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в Заяві – 

приєднання 

 

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості 



 

 

 

1. Особливі вимоги до предмету закупівлі. 

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством 

України: 

- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; 

- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; 

- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; 

- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної 

комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 

312. 

2. Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної 

енергії об’єктів Замовника. 

3. Послуги з передачі та розподілу електричної енергії: 

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі 

електричної енергії за регульованим тарифом 

 

Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Споживачем/Замовником самостійно 

безпосередньо  оператору системи розподілу відповідно до договору про надання послуг з 

розподілу, укладеним між оператором системи розподілу та Споживачем/Замовником. До ціни 

пропозиції учасник не включає послуги з розподілу електричної енергії. 

(зазначається замовником у разі закупівлі електричної енергії без розподілу). 

 

Приймання – передача електричної енергії, поставленої Постачальником та прийнятої 

Споживачем/Замовником у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання 

уповноваженими особами Сторін щомісячних актів приймання-передачі.   

4. Вимоги щодо якості електричної енергії.  

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 

50160:2014.Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального 

призначення (EN 50160:2010, IDT). 

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку 

розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

 

Директор         Кошелюк В.В.  

  

 

№ 

з/п 

Найменування 

Товару 

Категорія 

площадки 

вимірювання 

Споживача 

Клас 

напруги 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

Частота

, Гц 

1 Електрична енергія Група «б» 2 кВт/год 360 000 

 
50 


