
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Інформація  про
Замовника торгів

повне найменування Комунальне  некомерційне  підприємство  «Міська   поліклініка
№ 17» Харківської міської ради (далі – замовник)

місцезнаходження 61166,  Україна,  Харківська  область,  місто  Харків,
Шевченківський район, вулиця Бакуліна, будинок 4.

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Місце,  кількість,  обсяг
поставки  товарів
(надання  послуг,
виконання робіт)

Місце  поставки  –  61166,  Україна,  Харківська  область,  місто
Харків,  Шевченківський район, вулиця Бакуліна,  будинок 4 та
вулиця Новгородська, будинок 4
Кількість – 190 000 кВт./год

Очікувана  вартість
предмета закупівлі

475000,00грн. (чотириста сімдесят п’ять тисяч грн. 00коп.)

Строк поставки товарів
(надання  послуг,
виконання робіт)

по 31.12.2021 (включно).

Технічні вимоги

Перелік та кількість товару
(Кількість та обсяг закупівлі): 190 000  кВт/год

№
з/п

Код
продукції 

Найменування
товару

Одиниця виміру Кількість

1. 09310000-5
Електрична

енергія 
кВт/год 190 000

Учасник  визначає  ціни  на  товар,  який  він  пропонує  поставити  за  Договором,  з
урахуванням  усіх  своїх  витрат,  які  можуть  бути  ним  понесені  у  ході  виконання
договору про закупівлю.
Строк поставки Товару: до 31.12.2021 (включно).
Місце поставки (передачі) Товару:  61166, Україна, Харківська область, місто Харків,
Шевченківський район, вулиця Бакуліна, будинок 4 та вулиця Новгородська, будинок 4

Умови постачання електричної енергії  споживачу  (замовнику)  повинні відповідати
наступним нормативно-правовим актам:
- Закону України  “Про ринок  електричної  енергії”  від  13.04.2017 № 2019-VIII (зі
змінами);
-  Правилам  роздрібного  ринку  електричної  енергії,  затвердженим  постановою
Національної  комісії,  що  здійснює  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних
послуг  від 14.03.2018 № 312 зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 21.12     .2018     №     2002,
від 18.07.2019 № 1525, від 26.06.2020 № 1219;
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- Кодексу систем розподілу, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  від 14.03.2018 № 310
зі змінами згідно  постанови НКРЕКП від 03.12.2019 №     2595, від 24.06.2020 № 1209;
- Кодексу системи передачі, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  від 14.03.2018 № 309 зі змінами
згідно постанови НКРЕКП від 21.06.2019 № 1120, від 05.11.2019 № 2267, від 07.02.2020 №
360, від 03.06.2020 № 1070, від 16.09.2020 № 1724.
-  Кодексу комерційного обліку електричної  енергії  (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018
року № 311);
-  Ліцензійним умовам провадження  господарської  діяльності  з  постачання  електричної
енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469);
-  Ліцензійним  умовам  провадження  господарської  діяльності  з  розподілу  електричної
енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470).

Постачальник  повинен  бути  включений  до  переліку  суб'єктів  господарської
діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії,  який розміщений на
офіційному веб-порталі  Національної  комісії,  що здійснює державне регулювання  у
сферах  енергетики  та  комунальних  послуг,  що  підтверджується  роздруківкою  з
офіційного веб-сайту.
Якість  електричної  енергії.  Параметри  якості  електроенергії  в  точках  приєднання
споживача в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним
у  ДСТУ  EN  50160:2014  «Характеристики  напруги  електропостачання  в  електричних
мережах загальної призначеності».
Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що
передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання електричної
енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень
положень  актів  чинного  законодавства,  якими  регулюються  відносини  Сторін,  ведення
точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також можливість вирішення спірних
питань шляхом досудового врегулювання.
8.  Товар  повинен  відповідати  показникам  якості  безпеки,  які  встановлюються
законодавством України та діючими стандартами, а також не повинен мати негативного
впливу на навколишнє середовище.
При виконанні замовлення Учасник дотримується вимог чинного законодавства із захисту
довкілля:

- технічні,  якісні  характеристики  предмету  закупівлі  повинні  відповідати
встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (стандартам,
умовам, тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля;

- характеристики  предмету  закупівлі  повинні  відповідати  вимогам  чинних
нормативно-правових  актів  щодо  встановлення  рівнів  шкідливого  та
біологічного впливу на навколишнє природнє середовище і здоров’я людини;

- при виконанні замовлення Учасник дотримується правил протипожежної
безпеки,  санітарних  норм,  використовує  якісні  матеріали,  машини,
механізми  та  іншу  техніку,  які  відповідають  вимогам  діючого
природоохоронного законодавства.

При поданні  пропозицій Учасником,  повинні  бути враховані  чинні  нормативно-правові
документи,  які  запроваджують  спеціальні  економічні  та  інші  обмежувальні  заходи  та
заходи у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема:

- Закон України від 14.08.2014р. №  1644-VII «Про санкції»;
- Закон України від 14.10.2014р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію

легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»;
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- Закон  України  від  16.04.1991р.  № 959-XII  «Про  зовнішньоекономічну
діяльність»;

- Указу Президента України від 15.05.2017р. N 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)»;

- Указу Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 «Про рішення Ради
національної  безпеки  і  оборони  України  від  2  травня  2018  року  «Про
застосування  та  скасування  персональних  спеціальних  економічних  та
інших обмежувальних заходів (санкцій)»;

- Указу  Президента України від  06.03.2018 № 57/2018 «Про рішення  Ради
національної  безпеки  і  оборони  України  від  1  березня  2018  року  «Про
застосування  персональних  спеціальних  економічних  та  інших
обмежувальних заходів (санкцій)»;

- Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну
територію України товарів, що походять з Російської Федерації»;

- Постанова  КМУ  від  30.12.2015  №  1146  «Про  ставки  ввізного  мита
стосовно товарів, що походять з Російської Федерації»;

- Розпорядження  КМУ  від  11.09.2014р.  № 829-р  «Про  пропозиції  щодо
застосування  персональних  спеціальних  економічних  та  інших
обмежувальних заходів»;

- Розпорядження КМУ від 12.08.2015р. N 808-р «Про розширення пропозицій
щодо  застосування  персональних  спеціальних  економічних  та  інших
обмежувальних заходів»;

- інші  нормативно-правові  акти  щодо  запровадження  спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів.

10.  Учасник  визначає  ціну на  товар,  який  він  пропонує  поставити  за  Договором,  з
урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору
про закупівлю та вартість послуг оператора системи передачі електричної енергії. 


