
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266 

,,Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 

року №631 і від 11 жовтня 2016 року №710” 

1.Замовник: Виконавчий комітет Новокаховської міської ради Херсонської області. 

  2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності):,,Електрична енергія” (код ДК 021:2015:09310000-5-

Електрична енергія).  

     3.Вид предмета закупівлі: відкриті торги 

        4.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 554 031,80 грн. (Один мільйон п’ятсот 

п’ятдесят чотири тисячі тридцять одна гривна 80 коп.) з ПДВ. 

    5.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

1.Загальний обсяг постачання електричної енергії: 337833 кВт/год 

2.Термін постачання: з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року 

3.Оператор мережі розподілу – АТ ,,Херсонобленерго” 

4.Засоби обліку: власником в більшості розрахункових приладів обліку є оператор 

мережі АТ ,,Херсонобленерго” 

Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії 

регулюються наступними документами: 

   -  Закон України ,,Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 року №2019-VIII; 

   -  Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14.03.2018 року №312. 

5.Порядок розрахунків за постачання електричної енергії та договірні відносини: 

5.1.З учасником - переможцем закупівлі буде укладено договір, розроблений на підставі 

примірного договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до п.1.2.7. 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 року за №312, з урахуванням вимог діючого законодавства України, за яким такий 

учасник продає електричну енергію Споживачу на умовах оплати за фактом. 

5.2.Учаснику слід звернути увагу, що відповідно до Закону України ,,Про публічні 

закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних 

закупівель”, істотні умови Договору, в тому числі вартість за одиницю електричної енергії, не 

повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов’язань Сторонами, 

крім випадків зазначених статті 41 Закону. 

5.3.Якісні показники електричної енергії, що постачається Замовнику, повинні 

відповідати державним стандартам, Правилам користування електричною енергією. 

5.4.У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із 

захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством та належною практикою 

провадження господарської діяльності у сфері постачання електричної енергії, що становить 

предмет закупівлі. 

6.Інформація про учасника повинна міститись в переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) 

суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП у 

розділі: Актуальна інформація/ Ліцензування (адмінпослуги)/ Реєстри НКРЕКП/ Ліцензійний 

реєстр НКРЕКП.  

7.У складі тендерної пропозиції, учасник повинен надати згоду з умовами та вимогами, 

які визначені у цій технічній специфікації та гарантування їх виконання у вигляді підписаної 

технічної специфікації (додаток 3) або у вигляді окремого листа-згоди. 


