
Додаток 2 
    до тендерної документації 

 

   Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, 

технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з 

товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими 

міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими 

нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі 

стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого 

посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного 

посилання додається вираз «або еквівалент». 

 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного 

законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики 

України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. 

 

1. Обсяг постачання електричної енергії – 63 320  кВт*год. 

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

3. Місце постачання:  Волинська область, м. Ковель :  

- Навчальний корпус №4 по вул. Незалежності, 150; 

- Навчальний корпус №4 (2) по вул. Незалежності, 150а; 

- Навчальні корпуси    № 1,2 по вул. Незалежності, 182; 

- Майстерня по вул. Незалежності, 182. 

4. Режим роботи: цілодобово. 

5. Послуги з передачі та розподілу електричної енергії: 

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі 

електричної енергії за регульованим тарифом. 

 

  Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Споживачем/Замовником самостійно 

безпосередньо  оператору системи розподілу відповідно до договору про надання послуг з 

розподілу, укладеним між оператором системи розподілу та Споживачем/Замовником. До 

ціни пропозиції учасник не включає послуги з розподілу електричної енергії. 

 

 

ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ (електричної енергії) 

Постачання електричної енергії повинно здійснюватися у відповідності до вимог Правил 

роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 

312 (далі – ПРРЕЕ). Учасник повинен добросовісно виконувати свої фінансові зобов’язання 

перед іншими учасниками ринку електричної енергії, відповідно до «Правил ринку», 

затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 

24.06.2019 № 1168). 

Під час постачання електричної енергії учасник повинен забезпечити реалізацію права 

замовника на особистий прийом відповідною службовою (посадовою) особою постачальника 



електричної енергії, з метою можливості оперативного вирішення проблемних питань, які 

можуть виникати під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та 

споживачем у відповідності до вимог п. 8.3.17 та п.8.3.6. ПРРЕЕ.   

 

Для підтвердження можливості забезпечення учасником реалізації такого права у складі 

тендерної пропозиції учасник повинен надати:  

 

1. Довідку про створення Учасником власного  структурного підрозділу - Центру 

обслуговування споживачів (клієнтів), згідно з вимогами ПРРЕЕ, який щоденно (окрім 

вихідних та святкових днів, встановлених законодавством України) приймає 

звернення/скарги/претензії споживачів, надає роз’яснення та інформацію, передбачену 

законодавством, з єдиним вікном для прийому та видачі документів щодо постачання 

електричної енергії та в якому проводиться особистий прийом споживачів.  Довідка 

надається за формою 2: 
 

Довідка (форма 2) про  власний центр обслуговування споживачів (клієнтів) 

1. Юридична адреса центру обслуговування споживачів (клієнтів) Учасника  

2. Фактична адреса та телефон центру обслуговування споживачів 
(клієнтів) Учасника 

 

3. Інформація про документи, що підтверджують право власності на 

нерухоме майно, в якому розташований центр обслуговування 

споживачів (клієнтів) Учасника  або інформація про документи, що 

підтверджують  право користування нерухомим майном, в якому 

розташований центр обслуговування споживачів Учасника (назва 
документа, дата видачі, номер) 

 

4. Графік роботи єдиного вікна центру обслуговування споживачів 

(клієнтів) Учасника 

 

5.  Графік проведення особистого прийому споживачів (клієнтів)  

       Учасник _____________________ підтверджує, що у центрі обслуговування споживачів (клієнтів) 

за вказаною адресою щоденно (окрім вихідних та святкових днів, встановлених законодавством 

України) здійснюється прийом звернень/скарг/претензій споживачів, надаються роз’яснення та 

інформація, передбачені законодавством, функціонує єдине вікно для прийому та видачі документів 

щодо постачання електричної енергії,  а також проводиться особистий прийом споживачів. 

Уповноважена особа(  або керівник Учасника) ___________         __________________ 

                                      (підпис)                      (прізвище, ініціали) 

На підтвердження інформації, зазначеної в Довідці (форма 2) учасник в складі тендерної 

пропозиції надає:  

 

2. Учасники для яких  створення центрів обслуговування споживачів (клієнтів) не є 

обов’язковим,  надають довідку про наявність власного окремого структурного підрозділу або 

посадової особи, на яких покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами  



роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та 

проведення особистого прийому споживачів.  

 

Довідка надається за формою 3: 

 
Довідка(форма 3)  про наявність власного  структурного підрозділу  Учасника 

1. Назва та юридична адреса  власного структурного підрозділу Учасника (або посада, 

прізвище ім‘я по батькові посадової особи Учасника, на яку покладається 

забезпечення дотримання визначеного «Правилами  роздрібного ринку електричної 

енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення 
особистого прийому споживачів та адреса робочого місця  ) 

 

2. Фактична адреса та телефон власного структурного підрозділу Учасника (або 

фактична адреса та  контактний  телефон посадової особи Учасника, на яку 

покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами  роздрібного 

ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів 

та проведення особистого прийому споживачів 

 

3. Інформація про документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно, 

де розташований зазначений у п.1 Довідки підрозділ Учасника або інформація про 

документи, що підтверджують  право користування нерухомим майном, де 

розташований структурний підрозділ Учасника або розташоване робоче місце 
посадової особи учасника.   

 

4.  Графік проведення особистого прийому споживачів  

Учасник _____________________ підтверджує, що у зазначеному підрозділі  (зазначеною посадовою особою) 

щоденно (окрім вихідних та святкових днів, встановлених законодавством України) здійснюється прийом 

звернень/скарг/претензій споживачів, надаються роз’яснення та інформація, передбачені законодавством, а 

також проводиться особистий прийом споживачів. 

Уповноважена особа (або керівник) Учасника  __________         __________________ 

                                (підпис)                        (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

3. Під час постачання електричної енергії учасник повинен забезпечити замовнику 

можливість комунікації, надання споживачу інформаційних послуг, шляхом прийняття та 

обробки його звернень через засоби телекомунікації.   

 

4.  Відповідно до вимог «Правил роздрібного ринку електричної енергії», для розв‘язання 

суперечностей та конфліктних ситуацій в Учасника має бути створений Інформаційно-

консультаційний центр (ІКЦ) по роботі зі споживачами електричної енергії або призначена 

уповноважена особа, яка виконує функції Інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ).  

       За необхідності начальник ІКЦ/уповноважена особа повинні забезпечити розгляд 

суперечностей та конфліктних ситуацій між споживачем та учасником, який має 

здійснюватись  на Комісїї ІКЦ за участю представників  відповідного  територіального 

представництва НКРЕКП та Держенергонагляду, про що учасник надає гарантійний лист у 

складі пропозиції. 

       

 

 



 

5. Система управління діяльністю учасника з постачання електричної енергії повинна 

відповідати вимогам стандартів на системи управління ISO 9001:2015 (або еквівалент). Сфера 

сертифікації – постачання електричної енергії. На підтвердження  учасник у складі пропозиції 

повинен надати сертифікат виданий на ім’я учасника, діючий на дату подання пропозиції.  

 

6. Учасник зобов’язаний забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що 

передбачає вчасне та повне інформування замовника про умови постачання електричної 

енергії, ціни на електричну енергію та вартість супутніх послуг, що надаються, надання 

роз’яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини 

Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків, а також можливість вирішення спірних 

питань шляхом досудового врегулювання, а також  право на отримання компенсації за 

недотримання показників комерційної якості послуг.  

Учасник повинен дотримуватись гарантованих стандартів якості електропостачання.  

 

7.    Для забезпечення стабільного, безперебійного постачання електричної енергії замовнику, 

учасник повинен добросовісно виконувати свої  зобов’язання, в тому числі фінансовими, перед 

іншими учасниками ринку електричної енергії, зокрема передбачені Правилами ринку, 

затвердженими Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 

24.06.2019 № 1168). 

Для підтвердження добросовісного виконання своїх фінансових зобов’язань учасник у складі 

пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що за час роботи нового ринку 

електричної енергії, а саме  з 01.07.2019 року по день подання пропозиції, учасник не набував 

статусу «дефолтного» або «переддефолтного»  та зазначена інформація не була оприлюднена 

на сайті  оператора системи передачі («НЕК «Укренерго»), який виконує функції 

адміністратора розрахунків та/або інших відкритих джерелах інформації, відповідно до Правил 

ринку, затверджених  Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року N 307 у редакції постанови 

НКРЕКП від 24 червня 2019 року N 1168. 

У разі якщо Замовником буде перевірено та виявлено, що Учасник набував  статусу 

«дефолтний» або «передефолтний», Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі 

у процедурі закупівлі та відхиляє учасника як такого, що не відповідає встановленим абзацом 

першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»  вимогам до 

учасника відповідно до законодавства. 

 

8. Учасник повинен забезпечити Замовнику можливість отримати рахунки за електричну 

енергію та акти приймання-передачі через  особистий (персональний) кабінет споживача на 

web-сайті Учасника.  
 

9. На підтвердження наявності web-сайту Учасника та його відповідності  вимогам пп. 14 та 

пп. 15 п.5.2.2. р. 5.2 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг України від 14.03.2018 р. № 312, учасник у складі пропозиції надає 

довідку в довільній формі з інформацією про  наявність власного офіційного веб-сайту  в 

мережі Інтернет.  

Крім того, відповідність функціонування власного веб-сайту з розміщенням на ньому 

актуальної інформації , що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства та 

ліцензійних умов, повинно бути підтверджено Національною комісією, що здійснює державне 



регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або її територіальним підрозділом (у 

формі  довідки/акту /листа тощо), що надається Учасником у складі пропозиції. 

 

10. Відповідно до підпункту 2  пункту 2.6. глави 2  Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу», затверджених  

Постановою НКРЕКП від 27.12.2017  № 1469, при провадженні ліцензованої діяльності 

ліцензіат повинен дотримуватися технологічних вимог та забезпечити інформаційну безпеку та 

кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних 

систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується 

ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням визначених 

законодавством вимог. 

На  підтвердження можливості учасника належним чином забезпечити інформаційну безпеку  

та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії, 

Учасник у складі пропозиції повинен надати чинний сертифікат ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 

«Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. 

Вимоги», виданий на ім’я учасника, термін дії якого не може бути меншим ніж термін 

виконання зобов'язань за договором, який буде укладено за результатами даної закупівлі. 

Сфера діяльності на яку поширюється сертифікована система управління повинна включати 

постачання електричної енергії.    

 

 

11. Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, 

щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його тендерна 

пропозиція буде відхилена. 

 

12. Учасник погоджується, що в разі, якщо товар, який представляється на цю закупівлю, не 

відповідає технічним вимогам Замовника, Тендерна пропозиція такого Учасника буде 

відхилена. 

 


