
Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

Електрична енергія (ДК 021:2015 код 09310000-5 - Електрична енергія)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до 
постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа 
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 
08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру 
відкритих торгів

Предмет закупівлі: Електрична енергія (ДК 021:2015 код 09310000-5 - Електрична енергія)
Номер процедури закупівлі у електронній системі UA-2021-12-13-003520-b.
Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету.
Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки від 09.12.2021 інженера з 

охорони праці Мазур О.Б., проведеного моніторингу цін, враховуючи потребу. Орієнтовна вартість закупівлі 
становить - 1109800,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до 
предмету закупівлі: Електрична енергія (ДК 021:2015 код 09310000-5 - Електрична енергія):

Постачання електричної енергії повинно здійснюватись у відповідності до вимог «Правил роздрібного ринку 
електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312. 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).

Технічні та якісні характеристики:
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам 

та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Якість постачання - 
безперервне, комерційна якість постачання.

Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості 
постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості 
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 
12.06.2018 р. № 375, Закону У країни «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, 
інших нормативно-правових актів.

Згідно cm. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні 
відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у 
нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 
«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення», ГОСТ 13109-97 
«Электрическаяэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрическо 
йэнергии в системах электроснабжения общего назначения».

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.

Вимоги щодо якості електричної енергії.
Якість постачання (ЯЕ): безперервне, комерційна якість постачання.
ЯЕ, що передається Постачальником Споживачу, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами 
(розділ 5 ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної 
призначеності»). Оцінка відповідності показників ЯЕ проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 
годинам.
Пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі.

Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або 
допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам виконуються з урахуванням 
положень наступних законодавчих актів:



• Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312
• Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.201 8 р. №310;
• Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р. №309.
• Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії». 

Обсяги постачання електричної енергії можуть змінюватися в залежності від режиму роботи.
Обсяг постачання - 184966,67,00 кВт/год. строк поставки: до 31.12.2022 року.
місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112.


