
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 (підтвердження надати у довільній формі довідки /листа тощо). 

 

1. Обсяг постачання електричної енергії – 65 000  кВт*год. 

2. Термін постачання: з 01 січня по 31 грудня 2023 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, встановленим НКРЕКП. 

    Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Споживачем/Замовником Оператору 

системи розподілу самостійно. До ціни пропозиції учасник не включає послуги з розподілу 

електричної енергії. 

 

 

ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ (електричної енергії) 

Порядок та умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним 

нормативно-правовим актам: 

- Закону України “Про ринок електричної енергії”; 

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 р. № 312 (зі змінами); 

- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку» (у 

редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168) 

- Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»; 

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України “Про ринок 

електричної енергії”. 



         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.   

 

1.Для підтвердження можливості забезпечення учасником комунікації із замовником, у складі 

тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку, вказавши:  

• адреси та телефони центру обслуговування споживачів або власного структурного 

підрозділу, інформаційно-консультаційного центру та/або кол-центру, за якими 

споживач буде мати змогу отримати необхідну інформацію (веб-сайт, адреса, 

електронна пошта та телефони) та службову особу (осіб) учасника на яку(яких) 

покладено обов‘язок здійснення комунікації із споживачами .      

• у разі відсутності Центру обслуговування клієнтів  надати довідку у довільній формі 

про причини відсутності такого центру.                                                                                                                                                      

    

2. 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.  

 

3. 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.  

 

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

учасник повинен добросовісно виконувати свої  зобов’язання, в тому числі фінансові, 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) та не набувати статусу «дефолтного» або «переддефолтного». 

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» 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 з 01.07.2019 року по день подання 

пропозиції, Учасник набував статусу «дефолтного» та зазначена інформація була оприлюднена 

на сайті  оператора системи передачі («НЕК «Укренерго») та/або інших відкритих джерелах 

інформації, пропозиція такого Учасника буде відхилена. 

 

5. 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 Акту/довідки/ листа тощо), що надається Учасником у складі пропозиції. 

 

6. 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 27001:2013 

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

Вимоги» (або еквівалент), виданий на ім’я учасника.  

 

7. Учасники повинні підтвердити відповідність своєї участі у тендері вимогам щодо етичної 

поведінки під час здійснення публічних закупівель згідно листа Мінекономрозвитку №3304-

04/13647-06 від 01.04.2019 року. З огляду на це учасники подають у складі тендерної 

пропозиції або документ, що підтверджує запровадження на підприємстві учасника політики 

щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель, добросовісної конкуренції, 

або гарантійний лист Щодо дотримання етичної поведінки під час здійснення публічних 

закупівель. 

 

8. 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. 

 

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

відповідає технічним вимогам Замовника, Тендерна пропозиція такого Учасника буде 

відхилена, про що надається ним лист-згода. 


