
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-01-27-012856-b 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬОДОВА 
АРЕНА" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 39049813 

Місцезнаходження замовника: 77300, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. 
Відоняка, буд. 11 А 

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

Оля Коржинська, +380996625986, lyodowa_a@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: 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 

ДК 021:2015: 09310000-5 
— Електрична енергія 

587159 кіловат  77300, Україна, Івано-
Франківська область, 
м.Калуш, вул.Відоняка, 
11а  

до 31 грудня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  20  Календарні  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 467 898,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1467898 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 339,49 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 лютого 2021 15:00 

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: 15 лютого 2021 13:35  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



стор32 з 45 

ДОДАТОК 3 
 

Технічне завдання 
 

Електрична енергія - енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, 
призначеним для купівлі-продажу. 

 
 
Найменування товару Кількість, кВт/год 

Електрична енергія 587159,00  
 

 
Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу 

електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії 
споживачам регулюються наступними нормативно-правовими актами: 

• Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 
• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 
№ 312; 

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

• Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від від 14 .03. 2018 року № 309. 

 
 
*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, джерело його походження або 

виробника слід читати як «або еквівалент». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


