
Додаток 3 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Розділ 1. Загальна характеристика предмета закупівлі

1.1. Тип / категорія Предметом закупівлі є товар.
1.2. Найменування 
предмета закупівлі

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

1.3. Місце поставки Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №2» 
Краматорської міської ради, за адресою: Україна, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Дніпровська, буд. 14, 84306, 

1.4. Кількість товару 404 000 (кВт*год)
1.5. Строк поставки до 31 грудня 2022 р. 
1.6. Режимний обсяг 
споживання

24/7

1.7.Електророзподільн
а організація

АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», ЄДРПОУ 00131268.

Розділ 2. Технічна специфікація предмета закупівлі

2.1. Найменування 
та  кількісні 
характеристики 
товару 

2.1.1. Найменування та кількість товару
№
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площадки
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1 Електрична
енергія

Група «Б» 2-й кВт*год 404 000

2.1.2. Помісячний  (поквартальний)  розподіл  обсягів  споживання
електричної  енерг ії  визначається відповідно до потреб замовника
та узгоджується (коригується) в договорі про закупівлю під час його
підписання з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

Помісячний  прогнозований розподіл обсягів споживання
електричної енергії на 2022 рік, тис, кВт*год 
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30,5 34 36,5 38,5 32 27,5 29 27 27 40 41 41 404

2.1.3. ЕІС-код  точки  обліку:  62Z6889980979092.  Терапія,  м.
Краматорськ, вул. Дніпровська,14, 84306.

2.1.4. ЕІС-код  точки  обліку:  62Z5369882195218.  Терапія,  м.
Краматорськ, вул. Дніпровська,14, 84306.



2.1.5. ЕІС-код  точки  обліку:  62Z6256787720897.  Харчоблок,  м.
Краматорськ, вул. Дніпровська,14, 84306.

2.1.6. ЕІС-код  точки  обліку:  62Z1603527782548.  Урологія,  м.
Краматорськ, вул. Дніпровська,14, 84306.

2.1.7. ЕІС-код  точки  обліку:  62Z4143398758642.  Урологія,  м.
Краматорськ, вул. Дніпровська,14, 84306.

2.1.8. ЕІС-код  точки  обліку:  62Z1816781245057.  Гараж,  м.
Краматорськ, вул. Дніпровська,14, 84306.

2.2. Умови 
постачання товару

2.2.1. Умови  постачання  електричної  енергії  замовнику  повинні
відповідати наступним нормативно-правовим актам:

(a) Закону України “Про ринок електричної енергії”;
(b) Правилам  роздрібного  ринку  електричної  енергії,

затвердженим  постановою  НКРЕКП  від  14.03.2018  р.  №  312  (зі
змінами);

(c) Постановою НКРЕКП від  14.03.2018  №  307  «Про
затвердження  Правил  ринку» (у  редакції  постанови  НКРЕКП  від
24.06.2019 № 1168)

(d) Постановою  НКРЕКП  від  27.12.2017  №  1469  «Про
затвердження  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу»;

(e) інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону
України “Про ринок електричної енергії”.

(f) Кодексу  систем  розподілу,  затвердженого  постановою
Національної  комісії  регулювання  електроенергетики  та
комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;

(g) Кодексу  системи  передачі,  затвердженого  постановою
Національної  комісії  регулювання  електроенергетики  та
комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;

2.3. Технічні та 
якісні 
характеристики 

2.3.1. Технічні  та  якісні  характеристики  (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».
2.3.2. Постачальник  повинен  забезпечити  дотримання  загальних
та  гарантованих стандартів  якості  надання  послуг
електропостачальника,  які  передбачені  Постановою  НКРЕКП  від
12.06.2018  № 375 (зі змінами).

2.4. Заходи із 
захисту довкілля

2.4.1. У  ході  виконання  договору  про  закупівлю  необхідним  є
застосування  заходів  із  захисту  довкілля,  які  передбачені  чинним
законодавством  України  та  належною  практикою  провадження
господарської діяльності у сфері реалізації  товарів, які становлять
предмет закупівлі.

Розділ 3. Методика розрахунку ціни

3.1. Загальні 3.1.1. Ціна  тендерної  пропозиції  визначається  учасником



вимоги самостійно:
(a) відповідно  до  чинного  законодавства  України,  в  тому  числі

Закону  України  «Про  ринок  електричної  енергії»  та  нормативно-
правових актів НКРЕКП, а також та умов тендерної документації;

(b) у валюті, передбаченій у тендерній документації, відповідної
грошової одиниці.

(c) з  урахування  вартісних  та  інших  характеристик  товару,
умов договору про закупівлю, усіх витрат пов’язаних з їх виконанням,
податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів)  відповідно  до  вимог
чинного законодавства та умов Тендерної документації.
3.1.2. Ціна  товару  (електричної  енергії)  розраховується  та
зазначається учасником самостійно і повинна включати:

(a) ціну електричної енергії  як товару  ,  з урахуванням вартості
послуг  електропостачальника,  який  є  учасником,  а  також  інших
витрат  електропостачальника,  пов’язаних  з  придбанням  та
постачанням  електричної  енергії  замовнику  як  споживачу,  що
включаються постачальником до складу ціни товару;

(b) регульований  тариф  на  послуги   з  передачі  електричної
енергії, у розмірі, встановленому НКРЕКП на день подання тендерної
пропозиції;

(c) регульований  тариф  на  послуг  з  розподілу  електричної  
енергії, у розмірі, встановленому НКРЕКП на день подання тендерної
пропозиції;

(d) податок  на  додану  вартість  ,  нарахований  відповідно  до
податкового законодавства України (крім випадків, якщо учасник не є
платником податку на доданку вартість).
3.1.3. Ціна тендерної пропозиції та усі її вартісні елементи (ціна за
одиницю,  статті  витрат  тощо)  повинні  відповідати  вимогам
чинного  законодавства  України,  в  тому  числі  податкового
законодавства, законодавства про ціни та ціноутворення, а також
законодавства,  що  регулює  провадження  господарської  діяльності
та  особливості  ціноутворення  у  сфері  постачання  товарів,  що
становлять предмет закупівлі.
3.1.4. До  ціни  тендерної  пропозиції  не  включаються  витрати,
пов’язані з участю у торгах. 


