
Обгрунтування 

Інформація про замовника 

Найменування: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

УКРАЇНИ" 

Код ЄДРПОУ: 38546627 

Місцезнаходження: 76026, Україна , Івано-Франківська обл., місто Івано-

Франківськ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 142-А 

Інформація про предмет закупівлі: 

Вид предмету закупівлі: Товари 

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична 

енергія 

Електрична енергія. ДК021-2015: 09310000-5 — Електрична енергія 

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі 

41 000 Кіловат-година 

Електрична енергія. ДК021-2015: 09310000-5 — Електрична енергія 

(електрична енергія в гуртожиток вул. Г.Дорошенка 18-А, м. Івано-Франківськ) 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

Г.Дорошенка 18-А, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76000, 

Україна 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31грудня 2022 р. 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

68 800 грн. 00 коп. з ПДВ 

ТЕХНІЧНА  СПЕЦИФІКАЦІЯ 

(ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ) 

Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015(CPV) - 09310000-5 Електрична енергія 

(Електрична енергія) у кількості, в асортименті таза наступними технічними 

характеристиками: 

Кількісні характеристики: 



№  Найменування товару Од. виміру Кількість 

 

1 електрична енергія в гуртожиток вул. 

Г.Дорошенка 18-А, м. Івано-Франківськ 

кВт/год 41000 

 

Вказується ціна тендерної пропозиції включаючи послуги, пов’язані з 

постачанням товару, в тому числі витрати на замовлення потужності. 

До вартості пропозиції для гуртожитку включається вартість послуг з 

розподілу та перетікання електричної енергії ; 

Особливі вимоги до предмету закупівлі 

 Умови постачання електричної енергії  замовнику повинні відповідати 

наступним нормативно-правовим актам: 

 

•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 14 .03. 

2018 року № 309; 

В складі пропозиції Учасник подає лист-гарантію, складену в довільній формі, 

за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (за наявності),  

щодо дотримання учасником в своїй діяльності Закону України «Про санкції», 

Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)". 

 

 Кількість годин на добу -24, кількість робочих днів на тиждень -7 

Строк та умови поставки товару: цілодобово протягом З 01 січня 2022 року 

до 30 квітня 2022 року. 

Місце постачання: межа балансової належності об’єктів Замовника 

електрична енергія в гуртожиток вул. Г.Дорошенка 18-А, м. Івано-Франківськ 



Учасник повинен у складі своєї тендерної пропозиції подати 

 - Сканкопію рішення про видачу відповідної ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (за 

предметом даної закупівлі), або копія Постанови про видачу ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу або копія ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу (або надати посилання на номер 

постанови на офіційному веб-сайті НКРЕКП); 

  -  Гарантійний лист (в довільній формі) щодо наявності у учасника  всіх 

укладених договорів, передбачених Законом України «Про ринок електричної 

енергії» від 13.04.2017 р. №2019-VIII, із вказанням номера договору, дати його 

укладення та строку дії договору необхідних для забезпечення безперебійного 

електропостачання об’єктів замовника; 

-  Довідку довільної форми про відповідність показників якості 

електропостачання величинам, що затверджені постановою НКРЕКП №375 від 

12.06.2018р. 

-  

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується 

повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим 

законодавством України діючими на період постачання товару. 

Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології 

та пожежної безпеки. Учасник гарантує, що товар (електрична енергія) є таким, 

що не має негативного впливу на навколишнє середовище та передбачає 

застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що 

технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим 

законодавством нормам. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі 

повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, що 

підтверджується довідкою складеною у довільній формі. 

У разі коригування договірних величин споживання електричної енергії 

за ініціативою Замовника штрафні санкції не нараховуються. 

Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона 

буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації. 

 


