
 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

  

Назва товару: за кодом ДК 021:2015- (09310000-5) Електрична енергія (Електрична 

енергія) 
 

Місце поставки товарів: межа балансової належності електроустановок замовника  
 

Кількість: 220 000 кВт./год.  
 
Очікувана сума: 1 133 000,00 грн. 
 
Предмет 

закупівлі 

Постачальник 

№1 

Постачальник 

№2 

Постачальник 

№3 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

електроенергія 5,28 5,26 4,9 5,15 

 
 
Вартість електроенергії визначена без урахування вартості послуг на розподіл та 

компенсації перетікань реактивної електроенергії. Оплата оператору систем розподілу – 

здійснюється Споживачем самостійно по відповідному договору з оператором системи 

розподілу 
 

Клас напруги:  2 клас напруги 
 

Термін постачання: 01.01.2022 по 31.12.2022 року 
 

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах 
експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним Кодексом систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, ДСТУ EN 50160:2014 
«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної 
призначеності» та іншими нормативно-правовими актами. 
 
Якість послуг електропостачальника з електропостачання повинна відповідати вимогам, 
визначених Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 
компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 
12.06.2018 р. № 375. 
 
Торгова зона - ОЕС України. 

 
Автоматизована система обліку електроенергії АСКОЕ не використовується 

 

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним 
нормативно-правовим актам: 
 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV 

 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV 

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

 Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-VIII 

 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII 

 Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 р. № 1644-VII 



 Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310 «Про затвердження Кодексу систем 

розподілу» 

 Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 «Про затвердження Правил роздрібного 

ринку електричної енергії»  

 Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання» 

 ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних 

мережах загальної призначеності» 

 Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок 

електричної енергії». 

 Загальна вартість пропозиції включає в себе  всі витрати на сплату податків і зборів, що 

сплачуються або мають бути сплачені, страхування, отримання дозволів/ ліцензій/ 

сертифікатів та усіх інших витрат 
  



 

Точки приєднання (межі балансової належності) Замовника  

за наступними адресами: 

 

№

п/п 
Назва об’єкту Адреса об’єкту 

№ лічи-

льника 

ЕІС-код точки 

комерційного 

обліку 

1 Ліцей 

вул. Сірика, 1а, м. Надвірна, 

Надвірнянський район, Івано-

Франківська обл., 78405 

01838904 62Z5171991993620 

  



 

Договірні обсяги постачання електричної енергії на 2022 рік 

 

№ з/п Місяць 
Обсяги постачання електроенергії*, 

кВтгод 

1 січень 20000 

2 лютий 25000 

3 березень 25000 

4 квітень 20000 

5 травень 11000 

6 червень 10000 

7 липень 6000 

8 серпень 3000 

9 вересень 20000 

10 жовтень 25000 

11 листопад 25000 

12 грудень 30000 

Всього 220 000 

 

 


