
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38475258 

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

31. Вид предмета закупівлі: Товари 
 
4. Конкретна 
назва предмета 
закупівлі  

5. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

6. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання послуг 

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

8. Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання послуг

електрична 
енергія  

ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична енергія  

1600000 кіловат-
година  

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

до 31 грудня 2020  

 
81. 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  

 
9. Найменування учасника − переможця процедури закупівлі (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи): 

ТОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ"  

10. Інформація про ціну пропозиції: 2 654 400,00 UAH з ПДВ 
11. Джерело фінансування закупівлі: 

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   5120000 UAH  

 



frPoToKoJr erruEHH-g) Nb J
yrroBHoBaxeHoi oco6lr

KOMyHAJTbHOI O TIIATTPU€MCTBA
" ApylItKIB CbKA JIbolIoBA APEHA "

ApyxrKrBcrxoi vrrcrxoi' FanU

vr.lpyxxinxa
flpucyrni:
Vnonnosaxena oco6a - Il{ep6una Mprxafilo lOpifionuv

"21" cl,rtrs,2020 pory

rroPflAoK {EHHUfr:

1. BusHa.IeuHs rlepeMoxlls ra npufinxrm piureunx npo uarrrip yKnacrrd 4oronip 3 yiracHr.rKoM
ni4rplarnx roprin: TOB "EHEPfOIA3PE3EPB" ua :aryuinmo: "[K 021:2015 - 09310000-5 -
eneKrpplrlHa eneprix (enexrpauna eneprir)" (i4enrzSiKarop saryninni: UA-2019-12-06-003068-
b) nignoei4Ho Ao BLIMoT q.28,32 3axony Vrpainu "flpo ny6liuHi:axyninli" ei4 25.12.2015 poxy
NI922-VIII (na4a;ri - 3axon). Onpunro4Heuux in(foprr,raqii rpo 3aKyninmo ni4noniAno Ao crarri
l0 3arony.

C,ryxa.uu:
ilo uepurovry nurannro nolrqAKv neHnoro:

BiAnosi,4uo Ao cr.28 3axouy oqisra reHAepHr.rx upouosuqifi npoBoAprrbc{ aBroMarr4qHo
eneKTpoHHoIo crlcreMoro :axynineJrb Ha ouroei rpurepiin i lreroAurn oqiHxu, 3rrHarreHr,rx 3aMoBHLrKoM y
rengepuifi AoKyr!{eHTarlii ra ursxoM 3acrocyBanHr eJreKTpoHHoro ayrcqiouy.

flia qac o{inxu reH.{epgr.rx upono:uqiir npu saxyuinni: *AK 021:2015 - 09310000-5 - elexrpr.ruua
eHeprir (elerrpuuna eHeprix)" (i4eurra$irarop saxynieri: UA-2019-12-06-003068-b) anrouarr4qHo
eneKTpoHHoIo cncreMolo Ha ocnoei rputepii'n i uero4urz oqiHru, 3a3HaqeHlrx y reu4epnifi
AoK)'t!{eHTaIIii ra [ursxoM 3acrocyBaHHt eneKTpoHHoro ayxqiony Br.r3HaqeHo nafi6inrru exonoilai.rHo
nuri4uoro reHAepHy nponoruqirc fracHuKa: TOB "EHEP|OIA3PE3EPB".

Biauoeilno Ao cr.28 3arcony 3a pe3ynbraraMr,r po3rnrry ra oqinru ren4epHoi nponosuqii
3utMoBHI{K BLI3Haqae nepeMoxrrt. ̂ ta npuitraae pinenur rrpo nauip yKnacrr.r goronip sri4uo 3 rIr{M
3arosou. 3riruro zi cr.32 3arony piureuHr npo uavip yKJracrr.r 4oronip rpo 3aKyninnro npufiMaerbc.s
3aMoBHI4KoM y AeHb Br.r3HaqeHHr nepeMoxrlr ra nporrfoM oAHoro 4ux uiclx npuirnxr-n raKofo piureuu.a
3aMoBHI4K onplInIoAHIo€ Ha ne6-uoprari YrosuosaxeHoro opraHy noniAoureHHtr rrpo Harvrip yKJracrr4
4oroeip ra HaAclrnae fioro nepeMoxqro. Ycirra inuruu yqacHr.rKaM eneKTpoHHoro cprcreMoro saryninelr
aBToMarIrqHo HaAcLIJIa€Tbct noni4otrrreunr is 3a3HaqeHHrM rraftuenynannx ra uicqesHaxoA)KeHHt
rlepeMoxrlr roprin.

A raroN siAnoeiAuo .qo cr.10 3arouy nosi,4oN{reHHr npo nauip yKnacrr.r 4oroaip npo saryrinmo
onpunloAHloerbct 3aMoBHr.rKonr o6on'sgKono 6egourarHo qepe3 aBTopn3oBani elerrpoHni uafi4aHvralcu
Ha ne6-nopraJri VuosHoBaxeHoro opraHy: wwwprozorro.gov.ua nporrroM oAHoro AHs 3 Alrs fioro
3iIrBepAXeHHs. Ta 3 AHr upnilurrrx pinreunr npo Br.r3HaqeHrrs repeMoxqq rporleAypr{ saryniui
siAuoeiAHo.

YnosHosaNesa oco6a Illep6una M. IO. npuit:ex.na piruenHx Br.r3HaquTr.r nepeMoxrleM rrpoueAypr,r
:aryninni: "AK 021,'2015 - 09310000-5 - eneKrplrtrua eneprix (elerrpn.*ra eneprix)" (i4enrra$ir<arop
:aryninni: UA-2019-12-06-003068-b) ei4uoni4no Ao Br.rMor cr.28 3arony fracHlrKa: TOB
"EHEP|OIA3PE3EPB" ranpuirurrru pirueHnt npo naraip yKnacrr.r goronip 3 repeMoxrleM.

YnosHonaxena oco6a Il{ep6zua M. IO. npuitnttta piurennr o[pr.rJrroAHuru o6oe's3KoBo 6esonrarHo
qepe3 anropusonaui eneKTpoHni uafiAanqraxu Ha ne6-uoprali YnonnoBaxeHoro opraHy:
www.prozolTo.gov.ua noniAoureHHr rrpo uarraip yKnacru 4oronitr rrpo 3aKyfiisrro s trepeMoxrlena: TOB
''EHEP|OIA3PE3EPB''.

VXBAJIEHO:

1. Buguaquru repeMo)KueM rporleAypr4 3aKyrrinri: ",{K 02I:2015 - 09310000-5 - eneKrpurrHa
eHeprir (enercrpzuna eneprix)" (i4eHruSiKarop saryninni: UA-2019-12-06-003068-b) yracnura:
TOB "EHEP|OIA3PE3EPB" - rporlo3l4llis sxoro Br{3HaqeHa nafi6inrnr exouoMiquo suriAHorc ra
niAuoeiAae )T{oBaM ren4epnoi loryrrrenraqii.



2. flpuirnrnu piurennx npo
griAno Br.rMof 3arony.

ranip yKnacrl4 4oronip 3 rlepeMo)Kqeu: TOB "EHEP|OIA3PE3EPB"

3. Onpunro4Huru o6os's3rioBc 6egonraruo qepe3 aBTopLI3oBaHi enexrponni
uoprani YnosHonaxenc.: :' oprauy: www.prozorTo.qov.ua noni4olraleunr
goronip npo sar<yniBtllo 3 :cpeMoxlleu : TOB "EHEP| O|A3PE 3EPB ".

YnosHonall(eHa oco6a Illep6uHa M.IO.

rraafi4auuut<u sa ne6-
npo navrip yKnacrll



 

90 

 

   ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» 
 

 

Код ЄДРПОУ: 36860996 

р/р IBAN 

UA523545070000026032300525124 

банк в АТ «Ощадбанк» 

МФО: 354507 

ІПН: 368609923011 

Свідоцтво ПДВ: № 200142741 

18000 Україна, м. Черкаси,  а/с 271  

тел. (0472) 54-49-50 

Ел.адреса:energogazrezerv@ukr.net 

www.energogazrezerv.com.ua

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 01/0201 

Від 02.01.2020 р. 

Тендерному комітету 

 
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 споживачам регламентуються 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 зменшенню негативного 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”. 

          

           Директор 

ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»     Наливайко Я.Ю.  

http://www.energogazrezerv.com.ua/

