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1 2 3

1 Терміни, які вживаються в 
тендерній документації

Тендерну  документацію  розроблено  відповідно  до
вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -
Закон),  Закону  України  «Про  ринок  електричної
енергії»,  Постанови  НКРЕКП  від  14.03.2018  №312
«Про  затвердження  Правил  роздрібного  ринку
електричної  енергії»,  Постанови  НКРЕКП  від
14.03.2018  №  309  «Про  затвердження  Кодексу
системи  передачі»,  Постанови  НКРЕКП  від
14.03.2018 №307 «Про затвердження Правил ринку»,
Постанова  НКРЕКП  від  09.11.2017   №  1388  «Про
затвердження  Ліцензійних  умов  провадження
господарської  діяльності  з  передачі  електричної
енергії»,  Постанови  НКРЕКП  від  27.12.2017  №1469
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання електричної
енергії споживачу».
Терміни,  які  використовуються  в  цій  тендерній
документації, вживаються у значенні, наведеному в
Законі та  інших  вищенаведених  нормативних
актах.

2 Інформація  про  замовника
торгів

2.1 повне найменування Комунальне  некомерційне  підприємство
«Міська  лікарня  №2»  Краматорської  міської
ради

2.2 місцезнаходження 84333, Україна, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Дніпровська,14.

2.3 посадова  особа  замовника,
уповноважена  здійснювати
зв'язок з учасниками

Лисицька  Оксана  Ігорівна,  економіст,
+380671527720,  oksana2005lisa@gmail.com  ,
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14,
інд. 84306

3 Процедура закупівлі відкриті торги

4 Інформація  про  предмет
закупівлі

4.1 назва предмета закупівлі Електрична  енергія  ((код  ДК  021:2015  –
09310000-5),електрична енергія)

4.2 опис окремої частини 
(частин) предмета закупівлі 
(лота), щодо якої можуть 
бути подані тендерні 
пропозиції

Окремі  частини  (лоти)  предмета  закупівлі  не
передбачені.

4.3 місце,  кількість,  обсяг
поставки  товарів  (надання
послуг, виконання робіт)

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
лікарня №2» КМР, за адресою: Україна, Донецька 
область, м. Краматорськ, вулДніпровська,14, 84306.
Кількість поставки товару: 404 000 (кВт*год)

4.4 строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт)

до - 31.12.2022 р.
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5 Недискримінація учасників Учасники  (резиденти  та  нерезиденти)  всіх  форм
власності  та організаційно-правових  форм беруть
участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
Замовники  забезпечують  вільний  доступ  усіх
учасників до інформації про закупівлю, передбаченої
цим Законом.

6 Інформація про валюту, у 
якій повинно бути 
розраховано та зазначено 
ціну тендерної пропозиції

Валютою  тендерної  пропозиції  є  національна
валюта України - гривня.
Ціною  тендерної  пропозиції  вважається  сума,
зазначена учасником у його тендерній пропозиції як
загальна  сума,  за  яку  він  погоджується  виконати
умови  закупівлі  згідно  вимог  замовника,  в  тому
числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних
характеристик  предмету  закупівлі,  всіх  умов
виконання договору, та з урахуванням сум належних
податків  та  зборів,  що  мають  бути  сплачені
учасником.

7 Інформація про мову 
(мови), якою (якими) 
повинно бути складено 
тендерні пропозиції

Під  час  проведення  процедур  закупівель  усі
документи,  що  готуються  замовником,
викладаються  українською  мовою,  а  також  за
рішенням  замовника  одночасно  всі  документи
можуть мати автентичний переклад на іншу мову.
Визначальним  є  текст,  викладений  українською
мовою.
Стандартні  характеристики,  вимоги,  умовні
позначення  у  вигляді  скорочень  та  термінологія,
пов’язана з товарами,  роботами чи послугами,  що
закуповуються,  передбачені  існуючими
міжнародними  або  національними  стандартами,
нормами  та  правилами,  викладаються  мовою  їх
загально прийнятого застосування.
Уся  інформація  розміщується  в  електронній
системі  закупівель  українською  мовою,  крім   тих
випадків  коли  використання  букв  та  символів
української  мови  призводить  до  їх  спотворення
(зокрема,  але  не  виключно  адреси  мережі
"інтернет",  адреси  електронної  пошти,
торговельної марки (знаку для товарів та послуг),
загальноприйняті міжнародні терміни).
Тендерна пропозиція та усі  документи,  що мають
відношення до неї, складаються українською мовою.
У  разі  надання  документів,  які  необхідні  для
формування тендерної пропозиції учасника, виданих
відповідними  установами,  підприємствами,
організаціями російською мовою, такі документи не
потребують перекладу українською мовою.
 В іншому випадку,  у  разі  надання учасником будь-
яких  документів  іншою  іноземною  мовою,  такі
документи повинні мати автентичний переклад на
українську мову.
Переклад повинен бути посвідчений учасником 
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торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд 
учасника).

8

Розмір мінімального кроку 
пониження ціни під час 
електронного аукціону

Учасник може протягом одного етапу аукціону один
раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на
один  крок  від  своєї  попередньої  ціни.  Розмір
мінімального  кроку  пониження  ціни  під  час
електронного  аукціону  складає  –  0,5%  від
очікуваної вартості закупівлі – 12 850,00 грн.

Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

1 Процедура надання 
роз’яснень щодо тендерної 
документації

1.1.  Фізична/юридична  особа  має  право  не  пізніше
ніж  за  10  днів  до  закінчення  строку  подання
тендерної  пропозиції  звернутися через електронну
систему закупівель до замовника за роз’ясненнями
щодо тендерної документації та/або звернутися до
замовника з вимогою щодо усунення порушення під
час  проведення  тендеру.  Усі  звернення  за
роз’ясненнями  та  звернення  щодо  усунення
порушення  автоматично  оприлюднюються  в
електронній  системі  закупівель  без  ідентифікації
особи,  яка  звернулася  до  замовника.  Замовник
повинен  протягом  трьох  робочих  днів із  дня  їх
оприлюднення надати роз’яснення на звернення та
оприлюднити  його  в  електронній  системі
закупівель відповідно до статті 10 Закону.
1.2.  У  разі  несвоєчасного  надання  замовником
роз’яснень  щодо  змісту  тендерної  документації
електронна  система  закупівель  автоматично
призупиняє перебіг тендеру.
1.3.  Для  поновлення  перебігу  тендеру  замовник
повинен  розмістити  роз’яснення  щодо  змісту
тендерної  документації  в  електронній  системі
закупівель  із  одночасним  продовженням  строку
подання тендерних пропозицій не менше як на сім
днів.
1.4.  Зазначена  у  цій  частині  інформація
оприлюднюється замовником відповідно до статті
10 Закону.

2 Унесення змін до тендерної 
документації

2.1.  Замовник має право з власної  ініціативи або у
разі  усунення  порушень  законодавства  у  сфері
публічних закупівель,  викладених у висновку органу
державного  фінансового  контролю  відповідно  до
статті  8  Закону,  або  за  результатами  звернень,
або на підставі рішення органу оскарження внести
зміни  до  тендерної  документації.  У  разі  внесення
змін до тендерної документації строк для подання
тендерних пропозицій продовжується замовником в
електронній системі закупівель таким чином, щоб з
моменту внесення змін до тендерної документації
до закінчення кінцевого строку подання тендерних
пропозицій залишалося не менше семи днів.
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2.2.  Зміни,  що вносяться замовником до тендерної
документації, розміщуються та відображаються в
електронній  системі  закупівель  у  вигляді  нової
редакції  тендерної  документації  додатково  до
початкової  редакції  тендерної  документації.
Замовник  разом  із  змінами  до  тендерної
документації  в  окремому  документі  оприлюднює
перелік змін, що вносяться.
2.3.  Зазначена  у  цій  частині  інформація
оприлюднюється замовником відповідно до статті
10 Закону.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1 Зміст  і  спосіб  подання
тендерної пропозиції

1.1. Учасник повинен розмістити (завантажити) в
електронній  системі  закупівель  усі  документи,
передбачені  цією  тендерною  документацією  до
кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
1.2.  Тендерна пропозиція подається в електронному
вигляді  через  електронну  систему  закупівель
шляхом заповнення електронних форм з  окремими
полями,  де  зазначається  інформація  про  ціну,
інформація  від  учасника  процедури  закупівлі  про
його  відповідність  кваліфікаційним  критеріям,
наявність/відсутність  підстав,  встановлених  у
статті  17  Закону  і  в  цій  тендерній  документації,
та  шляхом  завантаження  необхідних  документів,
що  вимагаються  замовником  у  цій  тендерній
документації, а саме:

-  інформації  та  документів,  що  підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям,
зазначених  у  Додатку  №  1 цієї  тендерної
документації;

- інформації щодо відповідності учасника вимогам, 
визначеним у статті 17 Закону згідно із Додатком 
1 до цієї тендерної документації;

-  інформації  про  необхідні  технічні,  якісні  та
кількісні  характеристики  предмета  закупівлі,  у
тому числі з документів, зазначених у Додатку № 3
цієї тендерної документації;

-  документів,  що  підтверджують  повноваження
відповідної  особи  або  представника  учасника
процедури  закупівлі  щодо  підпису  документів
тендерної пропозиції;

Факт подання тендерної пропозиції учасником -
фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем,
яка  є  суб’єктом  персональних  даних,  вважається
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безумовною  згодою  суб’єкта  персональних  даних
щодо  обробки  її  персональних  даних  у  зв’язку  з
участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4
статті 2 Закону України «Про захист персональних
даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.
В  усіх  інших  випадках,  факт  подання  тендерної
пропозиції  учасником  –  юридичною  особою,  що  є
розпорядником  персональних  даних,  вважається
підтвердженням наявності  у  неї  права  на  обробку
персональних даних, а також надання такого права
замовнику,  як одержувачу зазначених персональних
даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином,
відповідальність  за  неправомірну  передачу
замовнику персональних даних, а також їх обробку,
несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав
тендерну пропозицію.

-  інших  документів,  необхідність  подання  яких  у
складі  тендерної  пропозиції  передбачена  умовами
цієї  документації  зазначених  у  Додатку  №  4 цієї
тендерної документації.

1.3. Всі  документи,  які  будуть  надані  у  складі
тендерної  пропозиції  учасника  повинні  бути
дійсними  на  момент  розкриття  тендерних
пропозицій.

Відповідно  до  частини  третьої  статті  12
Закону  під  час  використання  електронної
системи закупівель з метою подання тендерних
пропозицій  та  їх  оцінки  документи  та  дані
створюються  та  подаються  з  урахуванням
вимог  законів  України  "Про  електронні
документи  та  електронний  документообіг"  та
"Про  електронні  довірчі  послуги".  Учасники
процедури  закупівлі  подають  тендерні
пропозиції у формі електронного документа чи
скан-копій  через  електронну  систему
закупівель. Тендерна пропозиція учасника має
відповідати ряду вимог:

1)  документи  мають  бути  чіткими  та
розбірливими для читання;

2) якщо у складі тендерної пропозиції є хоча б
один сканований документ, потрібно накласти
удосконалений  електронний  підпис (УЕП) або
кваліфікований  електронний  підпис  (КЕП)  на
тендерну пропозицію;

3)  якщо  ж  такі  документи  надано  у  формі
електронного  документа,  УЕП  або  КЕП
накладають  на  кожен  електронний  документ
тендерної пропозиції окремо;

4)  якщо  ж  пропозиція  містить  і  скановані,  і
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електронні документи, потрібно накласти УЕП
або КЕП на тендерну пропозицію в цілому та на
кожен електронний документ окремо.

Виняток:  якщо  електронні  документи
тендерної  пропозиції  видано  іншою
організацією і  на них уже  накладено  УЕП  або
КЕП  цієї  організації,  учаснику  не  потрібно
накладати на нього свій УЕП або КЕП.

Зверніть  увагу:  документи  тендерної
пропозиції, які надані не у формі електронного
документа  (без  УЕП  або  КЕП  на  документі),
повинні  містити  підпис  уповноваженої  особи
учасника  закупівлі  (із  зазначенням  прізвища,
ініціалів  та  посади  особи),  а  також  відбитки
печатки  учасника  (у  разі  використання)  на
кожній  сторінці  такого  документа  (окрім
документів, виданих іншими підприємствами /
установами / організаціями).

Замовник  не  вимагає  від  учасників
засвідчувати  документи  (матеріали  та
інформацію), що подаються у складі тендерної
пропозиції,  печаткою  та  підписом
уповноваженої  особи,  якщо  такі  документи
(матеріали  та  інформація)  надані  у  формі
електронного  документа  через  електронну
систему  закупівель  із  накладанням  УЕП  або
КЕП. Замовник перевіряє УЕП або КЕП учасника
на сайті центрального засвідчувального органу
за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час
перевірки УЕП або КЕП повинні відображатися:
прізвище та ініціали особи,  уповноваженої  на
підписання  тендерної  пропозиції  (власника
ключа). У випадку відсутності даної інформації
або  у  випадку  не  накладення  учасником  УЕП
або  КЕП  відповідно  до  умов  тендерної
документації учасник вважається таким, що не
відповідає  встановленим  абзацом  першим
частини  третьої  статті  22  Закону  вимогам  до
учасника відповідно до законодавства та його
пропозицію буде відхилено на підставі абзацу 3
пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.

Всі документи тендерної пропозиції  подаються в
електронному  вигляді  через  електронну  систему
закупівель  (шляхом  завантаження  сканованих
документів  або  електронних  документів  в
електронну систему закупівель).
У  разі  якщо  тендерна  пропозиція  подається
об'єднанням  учасників,  до  неї  обов'язково
включається  документ  про  створення  такого
об'єднання.
1.5. Кожен учасник має право подати тільки одну
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тендерну пропозицію.
1.6. Документи, що не передбачені законодавством
для  учасників  -  юридичних,  фізичних  осіб,  у  тому
числі  фізичних  осіб  -  підприємців,  не  подаються
ними  у  складі  тендерної  пропозиції.  Відсутність
документів, що не передбачені законодавством для
учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі
фізичних  осіб  -  підприємців,  у  складі  тендерної
пропозиції,  не  може  бути  підставою  для  її
відхилення  замовником. Учасник  у  складі
тендерної  пропозиції  подає  інший
рівнозначний  документ  та/або  відповідний
лист-роз’яснення у довільній формі.

2 Забезпечення  тендерної
пропозиції

Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.

3 Умови повернення чи 
неповернення 
забезпечення тендерної 
пропозиції

Не передбачається.

4 Строк дії тендерної 
пропозиції, протягом якого 
тендерні пропозиції 
вважаються дійсними

4.1.  Тендерні  пропозиції  вважаються  дійсними
протягом  90  днів  із  дати  кінцевого  строку
подання тендерних пропозицій.
4.2. До закінчення цього строку замовник має право
вимагати  від  учасників  процедури  закупівлі
продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник процедури закупівлі має право:
відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк
дії поданої ним тендерної пропозиції.

5 Кваліфікаційні критерії 
відповідно до статті 16 
Закону, підстави, 
встановлені статтею 17 
Закону, та інформація про 
спосіб підтвердження 
відповідності учасників 
установленим критеріям і 
вимогам згідно із 
законодавством.
Для об’єднання учасників 
замовником зазначаються 
умови щодо надання 
інформації та способу 
підтвердження 
відповідності таких 
учасників установленим 
кваліфікаційним критеріям
та підставам, встановленим 
статтею 17 Закону.

5.1.  Кваліфікаційні  критерії  та  документи,  які
відповідно до вимог статті 16 Закону подає учасник
у  складі  своєї  тендерної  пропозиції  з  метою
підтвердження  відповідності  кваліфікаційним
критеріям,  зазначені  у Додатку  №1 до  цієї
тендерної документації.
У  разі  участі  об'єднання  учасників  підтвердження
відповідності  кваліфікаційним  критеріям
здійснюється  з  урахуванням  узагальнених
об'єднаних  показників  кожного  учасника  такого
об'єднання  на  підставі  наданої  об'єднанням
інформації.
5.2.  Замовник  не  вимагає  документального
підтвердження  інформації  про  відповідність
підставам,  встановленим  статтею  17  Закону,  у
разі  якщо  така  інформація  є  публічною,  що
оприлюднена  у  формі  відкритих  даних  згідно  із
Законом  України  "Про  доступ  до  публічної
інформації", та/або міститься у відкритих єдиних
державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Замовник  приймає рішення про  відмову  учаснику  в
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участі  у  процедурі  закупівлі  та  зобов’язаний
відхилити  тендерну  пропозицію  учасника  в  разі,
якщо:
1)  замовник  має  незаперечні  докази  того,  що
учасник  процедури  закупівлі  пропонує,  дає  або
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-
якій службовій (посадовій) особі  замовника,  іншого
державного  органу  винагороду  в  будь-якій  формі
(пропозиція  щодо  найму  на  роботу,  цінна  річ,
послуга  тощо)  з  метою  вплинути  на  прийняття
рішення  щодо  визначення  переможця  процедури
закупівлі  або  застосування  замовником  певної
процедури закупівлі;
2)  відомості  про  юридичну  особу,  яка  є  учасником
процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення;
3)  службову  (посадову)  особу  учасника  процедури
закупівлі,  яку  уповноважено  учасником
представляти  його  інтереси  під  час  проведення
процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником,
було  притягнуто  згідно  із  законом  до
відповідальності  за  вчинення  корупційного
правопорушення або правопорушення,  пов’язаного з
корупцією;
4)  суб’єкт  господарювання  (учасник)  протягом
останніх  трьох  років  притягувався  до
відповідальності  за  порушення,
передбачене пунктом  4  частини  другої  статті
6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист
економічної  конкуренції",  у  вигляді  вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються
спотворення результатів тендерів;
5)  фізична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі,  була  засуджена  за  кримінальне
правопорушення,  вчинене  з  корисливих  мотивів
(зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням
коштів), судимість з якої не знято або не погашено
у встановленому законом порядку;
{Пункт  5  частини  першої  статті  17  із  змінами,
внесеними згідно із Законом № 954-IX від 03.11.2020}
6)  службова  (посадова)  особа  учасника  процедури
закупівлі,  яка  підписала  тендерну  пропозицію  (або
уповноважена  на  підписання  договору  в  разі
переговорної  процедури  закупівлі),  була  засуджена
за  кримінальне  правопорушення,  вчинене  з
корисливих  мотивів  (зокрема,  пов’язане  з
хабарництвом,  шахрайством  та  відмиванням
коштів), судимість з якої не знято або не погашено
у встановленому законом порядку;
{Пункт  6  частини  першої  статті  17  із  змінами,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-20#n5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52
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внесеними згідно із Законом № 954-IX від 03.11.2020}
7)  тендерна  пропозиція  подана  учасником
конкурентної  процедури  закупівлі  або  участь  у
переговорній  процедурі  бере  учасник,  який  є
пов’язаною особою з іншими учасниками процедури
закупівлі  та/або  з  уповноваженою  особою
(особами), та/або з керівником замовника;
8)  учасник  процедури  закупівлі  визнаний  у
встановленому  законом  порядку  банкрутом  та
стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;
9)  у  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,
фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських
формувань  відсутня  інформація,
передбачена пунктом  9 частини  другої  статті  9
Закону  України  "Про  державну  реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та
громадських формувань" (крім нерезидентів);
10)  юридична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі  (крім  нерезидентів),  не  має
антикорупційної  програми  чи  уповноваженого  з
реалізації  антикорупційної  програми,  якщо
вартість  закупівлі  товару  (товарів),  послуги
(послуг)  або  робіт  дорівнює  чи  перевищує  20
мільйонів гривень (у тому числі за лотом);
11)  учасник  процедури  закупівлі  є  особою,  до  якої
застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у
неї  публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг
згідно із Законом України "Про санкції";
12)  службова (посадова)  особа учасника процедури
закупівлі,  яку  уповноважено  учасником
представляти  його  інтереси  під  час  проведення
процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником,
було  притягнуто  згідно  із  законом  до
відповідальності  за  вчинення  правопорушення,
пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-
якими формами торгівлі людьми;
13) учасник процедури закупівлі має заборгованість
із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів),
крім випадку,  якщо  такий  учасник  здійснив  заходи
щодо  розстрочення  і  відстрочення  такої
заборгованості у порядку та на умовах, визначених
законодавством країни реєстрації такого учасника.
       14)  замовник  може  прийняти  рішення  про
відмову учаснику в участі у процедурі  закупівлі та
може  відхилити  тендерну  пропозицію  учасника  в
разі,  якщо  учасник  процедури  закупівлі  не  виконав
свої  зобов’язання  за  раніше  укладеним  договором
про закупівлю з цим самим замовником, що призвело
до його дострокового розірвання, і було застосовано
санкції  у  вигляді  штрафів  та/або  відшкодування
збитків  -  протягом  трьох  років  з  дати

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-20#n5


12

дострокового розірвання такого договору.
Учасник  процедури  закупівлі,  що  перебуває  в
обставинах, зазначених у частині другій статті 17
Закону,  може  надати  підтвердження  вжиття
заходів для доведення своєї надійності, незважаючи
на  наявність  відповідної  підстави  для  відмови  в
участі  у  процедурі  закупівлі.  Для  цього  учасник
(суб’єкт господарювання)  повинен  довести,  що він
сплатив  або  зобов’язався  сплатити  відповідні
зобов’язання  та  відшкодування  завданих  збитків.
Якщо  замовник  вважає  таке  підтвердження
достатнім,  учаснику  не  може  бути  відмовлено  в
участі в процедурі закупівлі.
5.3.  Учасник процедури  закупівлі  в  електронній
системі  закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує відсутність  підстав,
передбачених  пунктами  5,  6,  12  і  13  частини
першої  та  частиною  другою  статті  17 Закону  у
вигляді  довідок  (зведеної  довідки,  тощо),
складених учасником у довільній формі, зміст яких
підтверджує  відсутність  відповідних  підстав  для
відмови  в  участі  у  процедурі  закупівлі.  Спосіб
документального  підтвердження  згідно  із
законодавством  щодо  відсутності  підстав,
передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої
та  частиною  другою  статті  17  Закону,
визначається  замовником  для  надання  таких
документів  лише  переможцем  процедури  закупівлі
через електронну систему закупівель.
Замовник не вимагає  від учасників документів,  що
підтверджують  відсутність  підстав,  визначених
пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.
5.4. Переможець процедури закупівлі у строк, що не
перевищує  десяти  днів з  дати  оприлюднення  в
електронній  системі  закупівель  повідомлення  про
намір  укласти  договір  про  закупівлю,  повинен
надати  замовнику  документи  шляхом
оприлюднення їх в електронній системі закупівель,
що  підтверджують  відсутність  підстав,
визначених  пунктами  2,3,5,  6,  8,  12 і  13 частини
першої  та  частиною  другою  статті  17  Закону.
Перелік  документів,  що  надається  Переможцем
закупівлі  наведено  в  Додатку  №  5 цієї  Тендерної
документації.
5.5.  Інформація  про  відсутність  заборгованості  з
податків, зборів і платежів у переможця процедури
закупівлі перевіряється Замовником в електронній
системі  закупівель в інформації,  що автоматично
формується  в  електронній  системі  закупівель  в
результаті  взаємодії  електронної  системи
закупівель з інформаційними системами Державної
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фіскальної служби України
5.7. У випадку наявності в учасника заборгованості
із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів),
що  підтверджується  згідно  інформації,  що
міститься в електронній системі закупівель та яка
сформована  у  порядку  взаємодії  електронної
системи  закупівель  з  інформаційними  системами
Державної  фіскальної  служби України щодо обміну
інформацією  про  відсутність  або  наявність
заборгованості  (податкового  боргу)  зі  сплати
податків,  зборів,  платежів,  контроль  за  якими
покладено на органи Державної  фіскальної  служби
України,  в  учасника  процедури  закупівлі  (згідно
наказу  Міністерства  економічного  розвитку  і
торгівлі України, Міністерства фінансів України від
17.01.2018р.  №  37/11,  далі  –  Порядок  №  37/11),
учасник  повинен  надати інформацію,  що
підтверджує  здійснення  останнім  заходів  щодо
розстрочення і відстрочення такої заборгованості
у порядку та на умовах, визначених законодавством
країни  реєстрації  такого  учасника,  зокрема  для
суб’єктів  господарювання,  що  зареєстровані  на
території України - рішення органу доходів і зборів
та/або  укладений  договір  про  розстрочення
(відстрочення), прийняте/укладений згідно порядку
розстрочення (відстрочення)  грошових  зобов’язань
(податкового  боргу)  платників  податків,
затвердженого  наказом  Міністерства  доходів  і
зборів  України від 10.10.2013р.   № 574,  або довідку
про  відсутність  заборгованості  з  платежів,
контроль  за  справлянням  яких  покладено  на
контролюючі  органи,  форма  якої  затверджена
наказом  Міністерства  фінансів  України  від
03.09.2018  року  №733,  та  яка  видана
контролюючим  органом  в  електронній  формі,  що
містить відповідну інформацію станом на будь-яку
дату, наступну після  оприлюднення в електронній
системі  закупівель  відповіді  інформаційно-
телекомунікаційної  системи  ДФС  на  запит  згідно
Порядку  №  37/11,  згідно  якої  повідомляється  про
наявність  заборгованості  в  учасника,  але  в  будь-
якому  випадку  в  межах  строку  згідно  ч.  6  ст.  17
Закону
5.8. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням
учасників  підтвердження  відсутності  підстав  для
відмови  в  участі  у  процедурі  закупівлі
встановленими статтею 17  Закону  подається  по
кожному з учасників, які входять у склад об’єднання
окремо.

6 Інформація про необхідні 
технічні, якісні та кількісні 

6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у
складі  тендерних  пропозицій  інформацію  та
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характеристики предмета 
закупівлі, у тому числі 
відповідна технічна 
специфікація (у разі 
потреби - плани, креслення,
малюнки чи опис предмета 
закупівлі)

документи,  які  підтверджують  відповідність
тендерної  пропозиції  учасника  технічним,  якісним,
кількісним  та  іншим  вимогам  до  предмета
закупівлі, установленим замовником;
6.2.  Технічні,  якісні  характеристики  предмета
закупівлі  та  технічні  специфікації  до  предмета
закупівлі  повинні  визначатися  замовником з
урахуванням вимог, визначених частини четвертою
статті 5 Закону. Інформація про необхідні технічні,
якісні  та  кількісні  характеристики  предмета
закупівлі зазначена в Додатку № 3 до цієї тендерної
документації.
6.3.  У цій документації  всі  посилання на конкретні
марку чи виробника або на конкретний процес,  що
характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта
господарювання,  чи  на  торгові  марки,  патенти,
типи  або  конкретне  місце  походження  чи  спосіб
виробництва  вживаються  у  значенні  «….  «або
еквівалент»».

7 Інформація про 
маркування, протоколи 
випробувань або 
сертифікати, що 
підтверджують 
відповідність предмета 
закупівлі встановленим 
замовником вимогам (у разі
потреби)

Не вимагається

8 Інформація про 
субпідрядника/співвикона
вця (у випадку закупівлі 
робіт чи послуг)

Не вимагається

9 Унесення змін або 
відкликання тендерної 
пропозиції учасником

9.1.  Учасник  процедури  закупівлі  має право  внести
зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її
до  закінчення  кінцевого  строку  її  подання  без
втрати  свого  забезпечення  тендерної  пропозиції.
Такі  зміни  або  заява  про  відкликання  тендерної
пропозиції  враховуються  якщо  вони  отримані
електронною  системою  закупівель  до  закінчення
кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

1 Кінцевий  строк  подання
тендерної пропозиції

1.1. Кінцевий  строк  подання  тендерних
пропозицій. 16.01.2022р. до  00:00   за Київським  
часом
1.2. Отримана  тендерна  пропозиція  вноситься
автоматично  до  реєстру  отриманих  тендерних
пропозицій.
1.3. Електронна  система  закупівель
автоматично  формує  та  надсилає  повідомлення
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учаснику про отримання його тендерної пропозиції
із зазначенням дати та часу. Електронна система
закупівель  повинна  забезпечити  можливість
подання тендерної пропозиції всім особам на рівних
умовах.

2 Дата та час розкриття 
тендерної пропозиції

 2.1  Дата  і  час  розкриття  отриманих  тендерних
пропозицій  визначаються  електронною  системою
закупівель  автоматично  та  зазначаються  в
оголошенні про проведення конкурентної процедури
закупівлі.
2.2. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією
та документами, що підтверджують відповідність
учасника  кваліфікаційним  критеріям,  та  вимогам
до предмета закупівлі,  а також з інформацією та
документами,  що  містять  технічний  опис
предмета  закупівлі,  здійснюється  автоматично
електронною  системою  закупівель  одразу  після
завершення  електронного  аукціону.  Не  підлягає
розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена
учасником  як  конфіденційна,  у  тому  числі  що
містить персональні дані.

Конфіденційною  не  може  бути  визначена
інформація  про  запропоновану  ціну,  інші  критерії
оцінки,  технічні  умови,  технічні  специфікації  та
документи,  що  підтверджують  відповідність
кваліфікаційним  критеріям  відповідно  до  статті
16 Закону,  і  документи,  що  підтверджують
відсутність  підстав,  установлених  статтею  17
Закону.

Визначення  конфіденційною  інформації,  що  не
може бути  визначена  як  конфіденційна  відповідно
до  вимог  частини  другої статті  28  Закону  є
підставою  для  відхилення  тендерної  пропозиції
Учасника.

Замовник,  орган  оскарження  та  центральний
орган  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну
політику  у  сфері  державного  фінансового
контролю,  мають  доступ  в  електронній  системі
закупівель до  інформації,  яка  визначена учасником
конфіденційною.

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

1 Перелік критеріїв та 
методика оцінки тендерної 
пропозиції із зазначенням 
питомої ваги критерію

1.1. Оцінка  тендерних  пропозицій  проводиться
автоматично  електронною  системою  закупівель
на  основі  критеріїв  і  методики  оцінки,  зазначених
замовником  у  тендерній  документації,  шляхом
застосування електронного аукціону.
1.2.  Єдиним  критерієм  оцінки  згідно  даної
процедури відкритих торгів є ціна (питома вага
критерію – 100%).
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Згідно  ч.  1  ст.  28  Закону  оцінка  тендерних
пропозицій  проводиться  автоматично
електронною  системою  закупівель  на  основі
критерію  і  методики  оцінки,  зазначених  у  цій
тендерній  документації,  та  шляхом  застосування
електронного  аукціону.  До  початку  проведення
електронного  аукціону  в  електронній  системі
закупівель автоматично розкривається інформація
про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у
порядку  від  найнижчої  до  найвищої  ціни  без
зазначення  найменувань  та  інформації  про
учасників. Під час проведення електронного аукціону
в електронній системі закупівель відображаються
значення  ціни  тендерної  пропозиції  учасника.
Електронний аукціон здійснюється у відповідності з
положеннями ст. 30 Закону.
1.3.  До  оцінки  тендерних  пропозицій  приймається
сума,  що становить загальну  вартість тендерної
пропозиції кожного окремого учасника, розрахована
з  урахуванням  вимог  щодо  технічних,  якісних  та
кількісних  характеристик  предмету  закупівлі,
визначених  цією  документацією,  в  тому  числі  з
урахуванням включення до ціни податку на додану
вартість  (ПДВ),  якщо  учасник  є  платником  ПДВ,
інших  податків  та  зборів,  що  передбачені  чинним
законодавством,  та мають бути включені  таким
учасником до вартості товарів, робіт або послуг.

Ціна  тендерної  пропозиції/ціна  електричної
енергії,  яку  пропонує  учасник,  повинна
включати:

-  ціну  (вартість)  електричної  енергії   як
товарної  продукції,  а  також  вартість  послуг
учасника  (постачальника),  пов’язаних  з
постачанням електричної енергії;

-  регульований  тариф  на  послуги  з  передачі
електричної  енергії,  встановлений  НКРЕКП,
який  учасник  (постачальник)  оплачує
операторові системи передачі;

-  регульований  тариф  на  послуги  з  розподілу
електричної  енергії,  встановлений  НКРЕКП,
який  учасник  (постачальник)  оплачує
операторові системи передачі;

-  податки,  у  тому  числі  податок  на  додану
вартість  (ПДВ),  які  враховують  у  складі  ціни
товару  (електричної  енергії)  відповідно  до
податкового  законодавства  України  (у  разі
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якщо учасник  є  платником  податку на додану
вартість), а також всі інші витрати, податки,
збори та інші обов’язкові платежі, платником
яких є учасник.

2 Опис та приклади 
формальних (несуттєвих) 
помилок, допущення яких 
учасниками не призведе до 
відхилення їх тендерних 
пропозицій.

2.1. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 №
710  «Про  затвердження  Переліку  формальних
помилок»  та  на  виконання  пункту  19  частини  2
статті  22  Закону  в  тендерній  документації
наведено  опис  та  приклади  формальних
(несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками
не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у
наступній редакції:

«Формальними  (несуттєвими)  вважаються
помилки,  що  пов’язані  з  оформленням  тендерної
пропозиції  та  не  впливають  на  зміст  тендерної
пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.
Опис формальних помилок:
1.Інформація  /  документ,  подана  учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної  пропозиції,
містить помилку (помилки) у частині:
- уживання великої літери;
- уживання розділових знаків та відмінювання
слів у реченні;
- використання  слова  або  мовного  звороту,
запозичених з іншої мови;
- зазначення  унікального  номера  оголошення
про  проведення  конкурентної  процедури  закупівлі,
присвоєного  електронною  системою  закупівель
та/або унікального номера повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;
- застосування правил переносу частини слова
з рядка в рядок;
- написання слів разом та/або окремо, та/або
через дефіс;
-  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька
сторінок/аркушів  мають  однаковий  номер,
пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає
нумерації  сторінок/аркушів,  нумерація
сторінок/аркушів  не  відповідає  переліку,
зазначеному в документі).
2.Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі
під час  оформлення тексту документа /  унесення
інформації  в  окремі  поля  електронної  форми
тендерної  пропозиції  (у  тому  числі  комп'ютерна
коректура,  заміна літери  (літер)  та /  або  цифри
(цифр),  переставлення  літер  (цифр)  місцями,
пропуск  літер  (цифр),  повторення  слів,  немає
пропуску  між словами,  заокруглення числа),  що  не
впливає  на  ціну  тендерної  пропозиції  учасника
процедури  закупівлі  та  не  призводить  до  її
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спотворення  та  /  або  не  стосується
характеристики  предмета  закупівлі,
кваліфікаційних  критеріїв  до  учасника  процедури
закупівлі.
3.Невірна  назва  документа  (документів),  що
подається  учасником  процедури  закупівлі  у  складі
тендерної  пропозиції,  зміст  якого  відповідає
вимогам,  визначеним  замовником  у  тендерній
документації.
4.Окрема  сторінка  (сторінки)  копії  документа
(документів)  не  завірена  підписом  та  /  або
печаткою  учасника  процедури  закупівлі  (у  разі  її
використання).
5.У  складі  тендерної  пропозиції  немає  документа
(документів),  на  який  посилається  учасник
процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при
цьому замовником не вимагається подання такого
документа в тендерній документації.
6.Подання  документа  (документів)  учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної  пропозиції,
що  не  містить  власноручного  підпису
уповноваженої  особи учасника процедури  закупівлі,
якщо  на  цей  документ  (документи)  накладено  її
кваліфікований електронний підпис.
7.Подання  документа  (документів)  учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної  пропозиції,
що  складений  у  довільній  формі  та  не  містить
вихідного номера.
8.Подання  документа  учасником  процедури
закупівлі  у  складі  тендерної  пропозиції,  що  є
сканованою  копією  оригіналу
документа/електронного документа.
9.Подання  документа  учасником  процедури
закупівлі  у  складі  тендерної  пропозиції,  який
засвідчений підписом уповноваженої особи учасника
процедури закупівлі  та додатково містить підпис
(візу)  особи,  повноваження  якої  учасником
процедури  закупівлі  не  підтверджені  (наприклад,
переклад  документа  завізований  перекладачем
тощо).
10.Подання  документа  (документів)  учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної  пропозиції,
що  містить  (містять)  застарілу  інформацію  про
назву вулиці, міста, найменування юридичної особи
тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування
були  змінені  відповідно  до  законодавства  після
того,  як  відповідний  документ  (документи)  був
(були) поданий (подані).
11.Подання  документа  (документів)  учасником
процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в
якому позиція цифри (цифр) у сумі  є некоректною,
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при  цьому  сума,  що  зазначена  прописом,  є
правильною.
12.Подання  документа  (документів)  учасником
процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в
форматі,  що  відрізняється  від  формату,  який
вимагається замовником у тендерній документації,
при  цьому  такий  формат  документа  забезпечує
можливість його перегляду.
Приклади формальних помилок:
-  «Інформація  в  довільній  формі»  замість
«Інформація»,   «Лист-пояснення»  замість  «Лист»,
«довідка»  замість  «гарантійний  лист»,
«інформація» замість «довідка»;
-  «м.київ» замість «м.Київ»;
- «поряд -ок» замість «поря – док»;
- «ненадається» замість «не надається»»;
-  «______________№_____________»  замість  «14.08.2020
№320/13/14-01»
-  учасник  розмістив  (завантажив)  документ  у
форматі  «JPG»  замість   документа  у  форматі
«pdf» .

3 Інша інформація 3.1.  Замовник  у  тендерній  документації  може
зазначити  іншу  інформацію  відповідно  до  вимог
законодавства, яку вважає за необхідне включити.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна
тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна)
-  ціна  найбільш  економічно  вигідної  пропозиції  за
результатами  аукціону,  яка  є  меншою  на  40  або
більше  відсотків  від  середньоарифметичного
значення ціни тендерних пропозицій інших учасників
на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на
30  або  більше  відсотків  від  наступної  ціни
тендерної пропозиції за результатами проведеного
електронного  аукціону.  Аномально  низька  ціна
визначається  електронною  системою  закупівель
автоматично  за  умови  наявності  не  менше  двох
учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо
предмета закупівлі або його частини (лота).
3.2.  Учасник,  який  надав  найбільш  економічно
вигідну  тендерну  пропозицію,  що є  аномально
низькою,  повинен  надати  протягом  одного
робочого  дня  з  дня  визначення  найбільш
економічно  вигідної  тендерної  пропозиції
обґрунтування в довільній формі щодо цін або
вартості  відповідних  товарів,  робіт  чи  послуг
пропозиції.
Замовник  може  відхилити  аномально  низьку
тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав
належного  обґрунтування  вказаної  у  ній  ціни  або
вартості,  та відхиляє аномально низьку тендерну
пропозицію  у  разі  ненадходження  такого
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обґрунтування  протягом  строку,  визначеного
згідно цього пункту.
Обґрунтування  аномально  низької  тендерної
пропозиції може містити інформацію про:
1)  досягнення  економії  завдяки  застосованому
технологічному  процесу  виробництва  товарів,
порядку надання послуг чи технології будівництва;
2)  сприятливі  умови,  за  яких  учасник  може
поставити  товари,  надати  послуги  чи  виконати
роботи,  зокрема  спеціальна  цінова  пропозиція
(знижка) учасника;
3) отримання учасником державної допомоги згідно
із законодавством.
3.3.  Якщо  замовником  під  час  розгляду  тендерної
пропозиції  учасника  виявлено  невідповідності  в
інформації  та/або  документах,  що  подані
учасником  у  тендерній  пропозиції  та/або  подання
яких  вимагалось  тендерною  документацією,  він
розміщує у строк, який не може бути меншим ніж
два  робочі  дні  до  закінчення  строку  розгляду
тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про
усунення  таких  невідповідностей  в  електронній
системі закупівель.
Замовник  розміщує  повідомлення  з  вимогою  про
усунення  невідповідностей  в  інформації  та/або
документах:
1)  що  підтверджують  відповідність  учасника
процедури  закупівлі  кваліфікаційним  критеріям
відповідно до статті 16 Закону;
2)  на  підтвердження  права  підпису  тендерної
пропозиції та/або договору про закупівлю.
Повідомлення  з  вимогою  про  усунення
невідповідностей  повинно  містити  наступну
інформацію:
1) перелік виявлених невідповідностей;
2)  посилання  на  вимогу  (вимоги)  тендерної
документації, щодо яких виявлені невідповідності;
3)  перелік  інформації  та/або  документів,  які
повинен  подати  учасник  для  усунення  виявлених
невідповідностей.
Замовник не може розміщувати щодо одного й того
ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз
повідомлення  з  вимогою  про  усунення
невідповідностей в інформації  та/або документах,
що подані учасником у тендерній пропозиції.
Учасник  процедури  закупівлі  виправляє
невідповідності  в  інформації  та/або  документах,
що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені
замовником після розкриття тендерних пропозицій,
шляхом  завантаження  через  електронну  систему
закупівель  уточнених  або  нових  документів  в
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електронній системі закупівель, протягом 24 годин
з  моменту  розміщення  замовником  в  електронній
системі  закупівель  повідомлення  з  вимогою  про
усунення таких невідповідностей.
Замовник  розглядає  подані  тендерні  пропозиції  з
урахуванням  виправлення  або  невиправлення
учасниками виявлених невідповідностей.
3.4.  Фактом  подання  пропозиції  учасник
підтверджує,  що  він  не  знаходиться  в  статусі
«дефолтного»  відповідно  до  Розділу  1.7
«Невиконання  зобов’язань»  «Правил  ринку»,
затверджених  постановою  НКРЕКП  від  14.03.2018
№ 307 (зі змінами та доповненнями) та зазначена
інформація  не  була  оприлюднена  на  сайті
Приватного акціонерного товариства
«НАЦІОНАЛЬНА  ЕНЕРГЕТИЧНА  КОМПАНІЯ
«УКРЕНЕРГО», та/або  інших  відкритих  джерелах
інформації. У разі якщо Замовником буде перевірено
та  виявлено,  що  Учасник  включений  до  Списку
учасників  ринку,  що  набули  статусу  “дефолтний”
станом  на  дату  проведення  розгляду  та  оцінки
тендерної  пропозиції  такого  Учасника,  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.

4 Відхилення тендерних 
пропозицій

4.1. Замовник  відхиляє  тендерну  пропозицію  із
зазначенням  аргументації  в  електронній  системі
закупівель у разі якщо:

1) учасник процедури закупівлі:
не  відповідає  кваліфікаційним

(кваліфікаційному)  критеріям,  установленим
статтею  16  Закону  та/або  наявні  підстави,
встановлені частиною першою статті 17 Закону;

не  відповідає,  встановленим  абзацом  першим
частиною третьою статті 22 Закону, вимогам до
учасника відповідно до законодавства;

зазначив у тендерній пропозиції  недостовірну
інформацію,  що  є  суттєвою  при  визначенні
результатів  процедури  закупівлі,  яку  замовником
виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті
29 Закону;

не  надав  забезпечення  тендерної  пропозиції,
якщо  таке  забезпечення  вимагалося  замовником,
та/або  забезпечення  тендерної  пропозиції  не
відповідає  умовам,  що  визначені  замовником  у
тендерній  документації  до  такого  забезпечення
тендерної пропозиції;

не  виправив  виявлені  замовником  після

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1422
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1422


22

розкриття тендерних пропозицій невідповідності в
інформації  та/або  документах,  що  подані  ним  у
своїй  тендерній  пропозиції,  протягом  24  годин  з
моменту  розміщення  замовником  в  електронній
системі  закупівель  повідомлення  з  вимогою  про
усунення таких невідповідностей;

не  надав  обґрунтування  аномально  низької
ціни  тендерної  пропозиції  протягом  строку
визначеного  в  частині  чотирнадцятій  статті  29
Закону;

визначив  конфіденційною  інформацію,  яка  не
може бути  визначена  як  конфіденційна  відповідно
до вимог частини другої статті Закону;

2) тендерна пропозиція учасника:
не відповідає умовам технічної специфікації та

іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної
документації;

викладена іншою мовою  (мовами),  аніж мова
(мови), що вимагається тендерною документацією;

є такою, строк дії якої закінчився;
3) переможець процедури закупівлі:
відмовився  від  підписання  договору  про

закупівлю  відповідно  до  вимог  тендерної
документації або укладення договору про закупівлю;

не  надав  у  спосіб,  зазначений  в  тендерній
документації,  документи,  що  підтверджують
відсутність  підстав,  установлених  статтею  17
Закону;

не  надав  копію  ліцензії  або  документу
дозвільного  характеру  (у  разі  їх  наявності)
відповідно до частини другої статті 41 Закону;

не надав забезпечення виконання договору про
закупівлю,  якщо  таке  забезпечення  вимагалося
замовником.
4.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції,
у тому числі підстави такого відхилення, протягом
одного  дня  з  дня  ухвалення  рішення
оприлюднюється в електронній системі закупівель
та  автоматично  надсилається  переможцю
процедури  закупівлі,  тендерна  пропозиція  якого
відхилена, через електронну систему закупівель.

Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю

1 Відміна замовником 
тендеру чи визнання його 
таким, що не відбувся

1.1 Замовник відміняє тендер у разі:
1) відсутності  подальшої  потреби  в  закупівлі
товарів, робіт і послуг;
2) неможливості  усунення  порушень,  що
виникли через виявлені порушення законодавства у
сфері публічних закупівель.
1.2.  Тендер  автоматично  відміняються
електронною системою закупівель у разі:
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1) подання для участі:
у  відкритих  торгах  –  менше  двох  тендерних
пропозицій;
у конкурентному діалозі – менше трьох тендерних
пропозицій;
у відкритих торгах для укладення рамкових угод –
менше трьох тендерних пропозицій;
у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів із
обмеженою участю –  менше чотирьох пропозицій;
2) допущення  до  оцінки  менше  двох  тендерних
пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо
оголошення  про  проведення  відкритих  торгів
оприлюднено  відповідно  до  частини  третьої
статті  10  Закону,  а  в  разі  застосування
конкурентного  діалогу,  другого  етапу  торгів  із
обмеженою  участю  або  здійснення  закупівлі  за
рамковими угодами з кількома учасниками – менше
трьох тендерних пропозицій;
3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з
Законом.
1.3.  Про  відміну  тендеру  з  підстав,  визначених  у
частині  першій  та  другій  цієї  статті,  має  бути
чітко зазначено в тендерній документації.
1.4. Замовник має право визнати тендер таким, що
не відбувся, у разі:
1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим
унаслідок непереборної сили;
2) скорочення видатків  на здійснення закупівлі
товарів, робіт і послуг.
1.5. Замовник має право визнати тендер таким, що
не відбувся частково (за лотом).
1.6. У разі відміни тендеру замовником або визнання
тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом
одного робочого дня з дня прийняття відповідного
рішення зазначає в електронній системі закупівель
підстави  прийняття рішення.
У  разі  відміни  тендеру  з  підстав,  визначених
частиною  другою  цієї  статті,  електронною
системою  закупівель  автоматично
оприлюднюється інформація про відміну тендеру.

2 Строк укладання договору 2.1.  З  метою  забезпечення  права  на  оскарження
рішень  замовника  договір  про  закупівлю  не  може
бути  укладено  раніше  ніж  через  10  днів  з  дати
оприлюднення  в  електронній  системі  закупівель
повідомлення  про  намір  укласти  договір  про
закупівлю.
2.2. Замовник  укладає  договір  про  закупівлю  з
учасником,  який  визнаний  переможцем  процедури
закупівлі,  протягом  строку  дії  його  пропозиції,  не
пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення
про намір укласти договір про закупівлю відповідно
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до  вимог  тендерної  документації  та  тендерної
пропозиції  переможця  процедури  закупівлі.  У
випадку  обґрунтованої  необхідності  строк  для
укладання договору може бути продовжений до 60
днів.
2.3.  У  разі  подання  скарги  до  органу  оскарження
після  оприлюднення  в  електронній  системі
закупівель повідомлення про намір укласти договір
про  закупівлю  перебіг  строку  для  укладення
договору про закупівлю призупиняється.

3 Проект договору про 
закупівлю

3.1.  Проект  договору  складається  замовником  з
урахуванням особливостей предмету закупівлі;
Разом  з  тендерною  документацією  замовником
подається  Проект  договору  про  закупівлю  з
обов’язковим  зазначенням  порядку  змін  його  умов
Додаток № 6.
3.2. Договір про закупівлю укладається відповідно до
норм Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу  України  з  урахуванням  особливостей,
визначених цим Законом.
3.3.  Переможець  повинен  підписати  2  примірники
договору про закупівлю у строки, визначені пунктом
2  «Строк  укладення  договору»  цього  розділу  та  у
день  підписання  передати  замовнику  один
примірник  договору  про  закупівлю.  Непідписання
переможцем  договору  про  закупівлю  та/або  не
передання  одного  примірника  цього  договору  у
вказаний  строк  буде  розцінено  як  відмова
переможця  від  укладення  договору  про  закупівлю,
що спричиняє  наслідки,  передбачені  пунктом 5 цієї
Документації «Дії замовника при відмові переможця
торгів  підписати  договір  про  закупівлю»  цього
розділу.

Переможець  процедури  закупівлі  під  час
укладення  договору  про  закупівлю  повинен
надати:
1) відповідну інформацію про право підписання
договору про закупівлю;
2)  копію  ліцензії  або  документа  дозвільного
характеру (у разі їх наявності) на провадження
певного  виду  господарської  діяльності,  якщо
отримання дозволу або ліцензії на провадження
такого виду діяльності передбачено законом.
У  випадку  ненадання  переможцем процедури
закупівлі  інформації  про  право  підписання
договору  про  закупівлю   та  копії  ліцензії  або
документа дозвільного характеру  переможець
вважається  таким,  що  відмовився  від
підписання договору про закупівлю відповідно до
вимог  тендерної  документації  або  укладення
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договору про закупівлю та підлягає відхиленню
на підставі абз. 2 п.3 ч. 1 ст. 31 Закону.
3.4.  У разі  якщо переможцем процедури закупівлі  є
об’єднання  учасників,  копія  ліцензії  або  дозволу
надається  одним  з  учасників  такого  об’єднання
учасників.

4 Істотні умови, що 
обов’язково включаються 
до договору про закупівлю

4.1. 4.1.  Істотними умовами договору про закупівлю
є:

- предмет  договору  (найменування,
номенклатура, асортимент);

- кількість товарів та вимоги щодо їх якості;
- ціна договору;
- строк поставки товарів;
- умови оплати;
- строк дії договору;

Інші умови договору про закупівлю істотними не є
та  можуть  змінюватися  відповідно  до  норм
Господарського та Цивільного кодексів.
Умови  договору  про  закупівлю  не  повинні
відрізнятися  від  змісту  тендерної  пропозиції  за
результатами електронного аукціону (у тому числі
ціни  за  одиницю  товару)  переможця  процедури
закупівлі,  крім  випадків  визначення  грошового
еквівалента  зобов’язання  в  іноземній  валюті
та/або випадків перерахунку ціни за результатами
електронного  аукціону  в  бік  зменшення  ціни
тендерної  пропозиції  учасника  без  зменшення
обсягів закупівлі.
У  випадку  перерахунку  ціни  за  результатами
електронного  аукціону  в  бік  зменшення  ціни
тендерної  пропозиції  учасника  без  зменшення
обсягів закупівлі, переможець до укладення договору
про  закупівлю  надає  Замовнику  відповідний
перерахунок.
Істотні  умови договору  про  закупівлю не можуть
змінюватися  після  його  підписання  до  виконання
зобовязань  сторонами  в  повному  обсязі,  крім
випадків визначених ст.41 Закону.

5 Дії замовника при відмові 
переможця торгів 
підписати договір про 
закупівлю

5.1.  У  разі  відмови  переможця  процедури  закупівлі
від підписання договору про закупівлю відповідно до
вимог  тендерної  документації,  неукладення
договору  про  закупівлю  з  вини  учасника  або
ненадання замовнику підписаного договору у строк,
визначений  цим  Законом,  або  ненадання
переможцем  процедури  закупівлі   документів,  що
підтверджують відсутність підстав, установлених
статтею  17  Закону,  замовник  відхиляє  тендерну
пропозицію  такого  учасника,  визначає  переможця
процедури  закупівлі  серед  тих учасників,  строк  дії
тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає
рішення про намір укласти договір про закупівлю у
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порядку та на умовах, визначених Законом

6 Забезпечення виконання 
договору про закупівлю

Замовником  не  вимагається  забезпечення
виконання договору.

Додаток 1 до тендерної документації

Подається на фірмовому бланку Учасника (за наявності). 

Кваліфікаційні (кваліфікаційний) критерії процедури закупівлі відповідно до
статті 16 Закону та інформація про спосіб документального підтвердження

відповідності Учасників установленим кваліфікаційним (кваліфікаційному)
критеріям

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1250
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      Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям та надати
документи  для  підтвердження  інформації  про  їх  відповідність  кваліфікаційним
критеріям:

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного
(аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)

Учасник повинен підтвердити наявність позитивного досвіду повного та належного
виконання аналогічного договору. Аналогічним є договір про постачання електричної
енергії незалежно від того, чи включались послуги  з передачі та/або розподілу.

Спосіб підтвердження (надати):

1. Довідка в довільній формі.

2. Копія 1(одного) аналогічного  договору (з  усіма  укладеними  додатковими
угодами, додатками та специфікаціями до договору).

У  разі  участі  об’єднання  учасників  підтвердження  відповідності  кваліфікаційним
критеріям  здійснюється  з  урахуванням  узагальнених  об’єднаних  показників  кожного
учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

Підстави для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі,
встановлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб

підтвердження Учасником відсутності цих підстав

№ 
п/п

Підстави для відмови Учаснику в участі у
процедурі закупівлі,

встановлені статтею 17 Закону

Інформація про спосіб підтвердження
відсутності підстав передбачених

статтею 17 Закону
1. Замовник  має  незаперечні  докази  того,  що

учасник  процедури  закупівлі  пропонує,  дає  або
погоджується  дати  прямо  чи  опосередковано
будь-якій службовій (посадовій) особі замовника,
іншого  державного  органу  винагороду  в  будь-
якій формі  (пропозиція щодо найму на роботу,
цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на
прийняття  рішення  щодо  визначення
переможця  процедури  закупівлі  або
застосування  замовником  певної  процедури
закупівлі  (пункт 1  частини першої  статті  17
Закону).

Відповідно  до  частини  четвертої
статті 17 Закону Замовник  не вимагає
від  Учасників  документів,  що
підтверджують  відсутність  підстав,
визначених  пунктами  1 і  7 частини
першої статті 17 Закону.

2. Відомості про юридичну особу, яка є учасником
процедури  закупівлі,  внесено  до  Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або  пов’язані  з  корупцією  правопорушення
(пункт 2 частини першої статті 17 Закону). Відповідно до частини п’ятої статті 17

Закону  Замовник  не  вимагає
документального  підтвердження
публічної  інформації,  що  оприлюднена  у
формі відкритих даних згідно із  Законом
України «Про  доступ  до  публічної
інформації»  та/або  міститься  у
відкритих  єдиних  державних  реєстрах,

3. Службову  (посадову)  особу  учасника  процедури
закупівлі,  яку  уповноважено  учасником
представляти його інтереси під час проведення
процедури  закупівлі,  фізичну  особу,  яка  є
учасником, було притягнуто згідно із законом до
відповідальності  за  вчинення  корупційного
правопорушення  або  правопорушення,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1263
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пов’язаного  з  корупцією  (пункт  3  частини
першої статті 17 Закону).

доступ до  яких  є  вільним,  або публічної
інформації,  що  є  доступною  в
електронній системі закупівель.
Перевіряться  безпосередньо
Замовником

4. Суб’єкт  господарювання  (учасник)  протягом
останніх  трьох  років  притягувався  до
відповідальності  за  порушення,  передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1
статті  50  Закону  України  «Про  захист
економічної  конкуренції»,  у  вигляді  вчинення
антиконкурентних  узгоджених  дій,  що
стосуються спотворення результатів тендерів
(пункт 4 частини першої статті 17 Закону).

5. Фізична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі,  була  засуджена  за  за  кримінальне
правопорушення, учинене з корисливих мотивів
(зокрема,  пов’язаний  з  хабарництвом  та
відмиванням коштів), судимість з якої не знято
або  не  погашено  у  встановленому  законом
порядку  (пункт  5  частини  першої  статті  17
Закону).

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону Учасник в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує  відсутність
підстави,  передбаченої  пунктом    5  
частини першої статті 17 Закону.
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка у довільній формі або документ
виданий  відповідним  органом,  який  має
такі повноваження).

6. Службова (посадова)  особа учасника процедури
закупівлі,  яка  підписала  тендерну  пропозицію
(або уповноважена на підписання договору в разі
переговорної  процедури  закупівлі),  була
засуджена за за  кримінальне правопорушення ,
вчинене  з  корисливих  мотивів  (зокрема,
пов’язаний  з  хабарництвом,  шахрайством  та
відмиванням коштів), судимість з якої не знято
або  не  погашено  у  встановленому  законом
порядку  (пункт  6  частини  першої  статті  17
Закону).

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону Учасник в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує  відсутність
підстави,  передбаченої  пунктом  6
частини першої статті 17 Закону.
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка у довільній формі або документ
виданий  відповідним  органом,  який  має
такі повноваження).

7. Тендерна  пропозиція  подана  учасником
конкурентної процедури закупівлі  або участь у
переговорній  процедурі  бере  учасник,  який  є
пов’язаною  особою  з  іншими  учасниками
процедури  закупівлі  та/або  з  уповноваженою
особою  (особами),  та/або  з  керівником
замовника (пункт 7 частини першої статті 17
Закону).

Відповідно  до  частини  четвертої
статті 17 Закону Замовник не вимагає
від  Учасників  документів,  що
підтверджують  відсутність  підстав,
визначених  пунктами  1 і  7 частини
першої статті 17 Закону.

8. Учасник  процедури  закупівлі  визнаний  у
встановленому законом порядку банкрутом та
стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура
(пункт 8 частини першої статті 17 Закону).

Відповідно до частини п’ятої статті 17
Закону  Замовник  не  вимагає
документального  підтвердження
публічної  інформації,  що  оприлюднена  у
формі відкритих даних згідно із  Законом
України «Про  доступ  до  публічної
інформації»  та/або  міститься  у
відкритих  єдиних  державних  реєстрах,
доступ до  яких  є  вільним,  або публічної
інформації,  що  є  доступною  в
електронній системі закупівель.
Перевіряться  безпосередньо
Замовником

9. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських
формувань  відсутня  інформація,  передбачена
пунктом  9 частини  другої  статті  9  Закону
України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань»  (крім  нерезидентів)  (пункт  9
частини першої статті 17 Закону).

10. Юридична  особа,  яка  є  учасником  процедури У  разі,  якщо  вартість  закупівлі  товару

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1263
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1267
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закупівлі  (крім  нерезидентів),  не  має
антикорупційної програми чи уповноваженого з
реалізації  антикорупційної  програми,  якщо
вартість  закупівлі  товару  (товарів),  послуги
(послуг)  або  робіт  дорівнює  чи  перевищує  20
мільйонів  гривень  (у  тому  числі  за  лотом)
(пункт 10 частини першої статті 17 Закону).

(товарів),  послуги  (послуг)  або  робіт
дорівнює  чи  перевищує  20  мільйонів
гривень (у тому числі за лотом), Учасник
у  складі  тендерної  пропозиції  подає
інформацію  у  довільній  формі  за
підписом  уповноваженої  особи  Учасника
та/або копію антикорупційної програми
та  наказу  про  призначення
уповноваженого  з  реалізації
антикорупційної програми.

11.
Учасник  процедури  закупівлі  є  особою,  до  якої
застосовано  санкцію  у  виді  заборони  на
здійснення  у  неї  публічних  закупівель  товарів,
робіт  і  послуг  згідно  із  Законом  України «Про
санкції»  (пункт 11 частини першої  статті 17
Закону).

Замовник  не  вимагає від  Учасника
документів  (документа),  що
підтверджують  відсутність  підстав,
визначених  пунктом 11 частини першої
статті 17 Закону.

Перевіряться безпосередньо
Замовником

12. Службова (посадова)  особа учасника процедури
закупівлі,  яку  уповноважено  учасником
представляти його інтереси під час проведення
процедури  закупівлі,  фізичну  особу,  яка  є
учасником, було притягнуто згідно із законом до
відповідальності  за  вчинення  правопорушення,
пов’язаного  з  використанням дитячої  праці  чи
будь-якими  формами  торгівлі  людьми  (пункт
12 частини першої статті 17 Закону).

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону Учасник в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує  відсутність
підстави,  передбаченої  пунктом  12
частини першої статті 17 Закону.
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка у довільній формі або документ
виданий  відповідним  органом,  який  має
такі повноваження).

13. Учасник процедури закупівлі має заборгованість 
із сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів), крім випадку, якщо такий учасник 
здійснив заходи щодо розстрочення і 
відстрочення такої заборгованості у порядку 
та на умовах, визначених законодавством 
країни реєстрації такого учасника (пункт 13 
частини першої статті 17 Закону).

Відповідно до частини п’ятої статті 17
Закону  Замовник  не  вимагає
документального  підтвердження
публічної  інформації,  що  оприлюднена  у
формі відкритих даних згідно із  Законом
України «Про  доступ  до  публічної
інформації»  та/або  міститься  у
відкритих  єдиних  державних  реєстрах,
доступ до  яких  є  вільним,  або публічної
інформації,  що  є  доступною  в
електронній системі закупівель.
Відповідно до частини третьої  статті
17  Закону  Учасник  в  електронній
системі  закупівель  під  час  подання
тендерної  пропозиції  підтверджує
відсутність  підстави,  передбаченої
пунктом  13 частини першої статті 17
Закону.*
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка у довільній формі або документ
виданий  відповідним  органом,  який  має
такі повноваження тощо).
У  випадку  наявності  в  Учасника
заборгованості  із  сплати  податків  і
зборів  (обов’язкових  платежів),  Учасник
повинен  надати  підтвердження
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здійснення  заходів  щодо  розстрочення  і
відстрочення  такої  заборгованості  у
порядку  та  на  умовах,  визначених
законодавством  країни  реєстрації
такого учасника.

14. Учасник  процедури  закупівлі  не  виконав  свої
зобов’язання за раніше укладеним договором про
закупівлю з цим самим замовником, що призвело
до  його  дострокового  розірвання,  і  було
застосовано санкції  у  вигляді  штрафів та/або
відшкодування збитків – протягом трьох років
з  дати  дострокового  розірвання  такого
договору (частина друга статті 17 Закону).

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону Учасник в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує  відсутність
підстави, передбаченої частиною другою
статті 17 Закону.
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка  у  довільній  формі  або  іншій
документ (інформація тощо).

Учасник,  що  перебуває  в  обставинах,
зазначених  у  частині  другій статті  17
Закону,  може  надати  підтвердження
вжиття  заходів  для  доведення  своєї
надійності,  незважаючи  на  наявність
відповідної підстави для відмови в участі
у процедурі закупівлі.  Для цього Учасник
(суб’єкт  господарювання)  повинен
довести, що він сплатив або зобов’язався
сплатити  відповідні  зобов’язання  та
відшкодування  завданих  збитків.  Якщо
замовник  вважає  таке  підтвердження
достатнім,  Учаснику  не  може  бути
відмовлено в участі в процедурі закупівлі
(частина друга статті 17 Закону).

* – не є вимогою (вимогами) тендерної документації

У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності 
підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону 
подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.

Примітки:
 для спрощення підготовки Учасниками інформації, що підтверджує відсутність 

підстав, передбачених статтею 17 Закону, Учасник може скористатися формою 
(прикладом, зразком);

 у разі, якщо будь-який з документів не може бути наданий з причин його втрати 
чинності або зміни форми, назви тощо, Учасник надає інший рівнозначний 
документ та/або відповідний лист-роз’яснення у довільній формі;

документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому 
числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. У разі, якщо 
цією тендерною документацією вимагається подання документів, що не передбачені 
законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - 
підприємців, Учасник подає інший рівнозначний документ та/або відповідний лист-роз’яснення у 
довільній формі.
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(ЗРАЗОК, ПРИКЛАД)

Лист-гарантія 
про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі

відповідно до частини першої і другої статті 17 Закону України «Про публічні
закупівлі»

___________________  (зазначається  найменування  Учасника  процедури  закупівлі)
підтверджує, що:

 Фізична  особа  ______________  (зазначається  найменування  Учасника), яка  є
учасником  процедури  закупівлі,  не  була засуджена  за  злочин,  учинений  з  корисливих
мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої
не знято або не погашено у встановленому законом порядку 

 Службова  (посадова)  особа  учасника  процедури  закупівлі  ____________
(зазначається  ПІБ  службової  (посадової)  особи  Учасника)  ,   яка  підписала  тендерну
пропозицію,  не  була засуджена  за  злочин,  вчинений  з  корисливих  мотивів  (зокрема,
пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не
знято або не погашено у встановленому законом порядку.

 Юридична  особа  ____________  (зазначається  найменування  Учасника), яка  є
учасником процедури закупівлі  (крім нерезидентів),  має антикорупційну  програму та
уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару
(товарів),  послуги  (послуг)  або  робіт дорівнює  чи  перевищує  20  мільйонів  гривень  (у
тому числі за лотом) (зазначається у разі, якщо вартість закупівлі товару (товарів),
послуги  (послуг)  або  робіт  дорівнює  чи  перевищує  20  мільйонів  гривень  
(у тому числі за лотом).

 Службова  (посадова)  особа  учасника  процедури  закупівлі  _______________
(зазначається ПІБ службової (посадової) особи Учасника), яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є
учасником,  не  було притягнуто  згідно  із  законом  до  відповідальності  за  вчинення
правопорушення,  пов’язаного  з  використанням дитячої  праці  чи будь-якими формами
торгівлі людьми.

 Учасник  процедури  закупівлі  _____________________  (зазначається  ПІБ  службової
(посадової) особи Учасника) ___________ (зазначається «не має»/«має») заборгованість із
сплати податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів)  (У  випадку  наявності  в  учасника
процедури  закупівлі  заборгованості  із  сплати  податків  і  зборів  (обов’язкових
платежів),  учасник  повинен  надати  підтвердження  здійснення  заходів  щодо
розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених
законодавством країни реєстрації такого учасника).

 Договори  про  закупівлю  між  Учасником  процедури  закупівлі  ____________
(зазначається  найменування  Учасника) та  КНП  «Дитяче  територіальне  медичне
об’єднання» Краматорської  міської  ради не  укладались,  у  зв’язку  з  чим  до  Учасника
процедури  закупівлі  санкції  у  вигляді  штрафів  та/або  відшкодування  збитків  не
застосовувались.

або 
Учасник  процедури  закупівлі  ____________  (зазначається  найменування  Учасника)
_____________  (зазначається  «виконав»/«не  виконав») свої  зобов’язання  за  раніше
укладеним договором про закупівлю з КНП «Дитяче територіальне медичне об’єднання»
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Краматорської  міської  ради,  що __________  (зазначається «не  призвело»/«призвело») до
його дострокового розірвання, і _____________ (зазначається «не було»/«було»)     застосовано
санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати
дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в
обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, у складі тендерної пропозиції
може  надати  підтвердження  вжиття  заходів  для  доведення  своєї  надійності,
незважаючи  на  наявність  відповідної  підстави  для  відмови  в  участі  у  процедурі
закупівлі. Для цього Учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив
або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. 

Дата: “____” ________________ 202_ р. 
___________   _________________________________________________________________________
      [Підпис]                               [ініціали, прізвище, посада уповноваженої особи учасника]
М.П. (у разі використання печатки)

Додаток 2 до тендерної документації

Подається на фірмовому бланку Учасника (за наявності). 
Учасник не повинен відступати від даної форми

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

Найменування учасника:___(повна назва організації учасника)________________________
в особі ______(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)________________,
що уповноважений повідомити наступне: 
1.  Вивчивши  тендерну  документацію,  технічні,  якісні  та  кількісні  характеристики
предмета  закупівлі,  ми  уповноважені  на  підписання  Договору,  маємо  можливість
здійснити постачання  (назва  предмету закупівлі),  виконати вимоги Замовника на
умовах, зазначених у цій пропозиції.
2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів ____________________________________
3. Телефон/факс , email____________________________________________________________
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4.  Відомості  про  керівника  (П.І.Б.,  посада,  номер  контактного  телефону)  –  для
юридичних осіб ____________________________________________________________________________
5.  Форма  власності,  юридичний  статус  підприємства  (організації),  організаційно-
правова  форма  господарювання,  дата  утворення,  місце  реєстрації,  спеціалізація
________________________________________________________________________________
6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника
податків та інших обов'язкових платежів) ___________________________________
7.  Номер  свідоцтва/витягу  про  реєстрацію  платника  податку  на  додану
вартість/єдиного податку та індивідуальний податковий номер – для Учасника, який є
платником  податку  на  додану  вартість
_________________________________________________________________
8. Банківські реквізити ______________________________________________________
9.  П.І.Б.,  посада  особи  (осіб),  уповноваженої  (уповноважених)  підписувати  документи
тендерної пропозиції учасника _____________________________________________________
10. П.І.Б., посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи за
результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) _____________________________
11. Цінова пропозиція:

№
з/п

Найменування
товару

Од.
виміру

Ціна за одиницю (структура ціни),
грн/кВт*год.

Загальна
кількість,
кВт*год

Загальна
вартість

, грн.

Ціна
електричної

енергії як
товару (без

ПДВ),
грн/кВт*го

д

Величина
регульованих

тарифів,
врахованих в
ціні (без ПДВ)
грн/кВт*год

Разом Ціна
за одиницю,
грн/кВт*го

д

1 Електрична
енергія

кВт*го
д

Тп
Тр

404 000

Загальна вартість тендерної пропозиції, грн. (без ПДВ)
ПДВ, грн.
Всього, грн. (з ПДВ)

У складі ціни електричної енергії враховані наступні регульовані тарифи:
№ Назва тарифу Розмір

(величина)
тарифу,

грн/кВт·год
(без ПДВ)

Номер і дата Постанови
НКРЕКП, якою

затверджено тариф

1 Тариф  передачі  електричної
енергії (Тп)

2 Тариф  Розподілу  електричної
енергії (Тр)

12.  До  визнання  нас  переможцем,  Ваша  тендерна  документація  разом  з  нашою
пропозицією  (при  її  відповідності  всім вимогам)  мають  силу  протоколу намірів  між
нами. 
13.  Ми  згодні  дотримуватися  умов  цієї  пропозиції  протягом  90  днів  з  дня  кінцевого
строку подання тендерних пропозицій.  Наша пропозиція буде обов’язковою для нас до
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закінчення зазначеного терміну.
14. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною та Замовником 
буде прийняте рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми беремо на себе 
зобов’язання на підписання Договору в термін не раніше ніж через 10 днів з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю, та не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про 
намір укласти договір про закупівлю.  
             
Датовано: “___” ________________ 202_ р. 
___________   _________________________________________________________________________
      [Підпис]                               [ініціали, прізвище, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі використання печатки)

       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,
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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
№
з/
п

Найменуванн
я товару

Категорія
площадки

вимірюванн
я

Споживача

Клас
напруг

и

Одиниці
виміру

Кіль
кість

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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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 2.2.1. Умови  постачання  електричної  енергії  замовнику  повинні
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постачання товару 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 
вимоги

3.1.1. Ціна  тендерної  пропозиції  визначається  учасником
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
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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.

Додаток 4 до тендерної документації

Інші документи, що мають бути подані Учасником в складі тендерної
пропозиції на етапі подання тендерних пропозицій

№ Назва документу
1. Один із документів, що підтверджує повноваження посадової особи або представника

учасника  процедури  закупівлі  щодо  підпису  документів  тендерної  пропозиції  (копії
виписки з протоколу засновників та/або наказ про призначення ,та/або довіреність або
доручення).

2. Один із документів, що підтверджує повноваження посадової особи або представника
учасника  процедури  закупівлі  на  підписання  договору  за  результатами  торгів  (копії
виписки з протоколу засновників та/або наказ про призначення ,та/або довіреність або
доручення).

3. ФОРМА «ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ», що наведена у Додатку № 2 тендерної документації.

4. Лист-згода Учасника з проектом договору.  Учасник повинен надати в довільній формі
Лист-згоду  з  проектом  договору,  у  довільній  формі,  засвідченого  підписом
уповноваженої  особи  Учасника  та  з  відбитком його  печатки*,  а  також   підписаний
уповноваженою особою учасника та з відбитком його печатки* Проект договору  ,  що
викладений в Додатку № 6 до Документації.

5. Довідка,  складена у довільній  формі,  яка повинна містити інформацію про технічні,
якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно до Додатку 3

6. Довідка в довільній формі про наявність в Учасника укладених усіх необхідних договорів,
передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-
VIII  для  забезпечення  безперебійного  енергопостачання  об’єктів  Замовника,  договору
про надання послуг з передачі електричної енергії між  Учасником (Постачальником) та
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№ Назва документу
ДП  «НЕК  «Укренерго»,   договору  про  участь  у  ринку  «на  добу  наперед»  та
внутрішньодобовому ринку між Учасником (Постачальником) та ДП «Оператор ринку»,
договору Учасника (електропостачальника) про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії між Постачальником  та  АТ «ДТЕК Донецькі електромережі".
Учасник може надати посилання на офіційні джерела інформації.

7. Довідка  в  довільній  формі  про  те,  що  він  не  набував  статусу  «дефолтного»  або
«переддефолтного»,  відповідно  до  Розділу  7.1.  «Невиконання  зобов’язань»  «Правил
ринку»,  затверджених  постановою  НКРЕКП  від  24.06.2019  №  1168,  та  зазначена
інформація не була оприлюднена на сайті ДП «НЕК «Укренерго» та/або інших відкритих
джерелах інформації.

8. Копію  ліцензії  на  право  провадження  господарської  діяльності  з  постачання
електричної  енергії  або  копію  постанови  НКРЕКП  про  видачу  ліцензії  з  постачання
електричної енергії споживачу згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» №
2019-VIII від 13.04.2017.
Замовник перевіряє наявність документа дозвільного характеру на право провадження
господарської  діяльності  з  постачання  електричної  енергії  споживачу  відповідно  до
Закону України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії» на офіційному
сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=16087.

9. У разі  якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників,  до неї  обов’язково
включається документ про створення такого об’єднання.

10. Копія установчого документу
Статут (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) у
повному  обсязі  із  усіма  змінами  (у  разі  наявності  таких  змін)  або  код  доступу  до
результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким
існує можливість переглянути електронну версію документу (ів)).;
Якщо  Учасник  діє  на  підставі  модельного  статуту-надається  протокол  загальних
зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника
чи  уповноваженої  власником  особи  (відповідно  до  процедури  обрання,  яка  визначена
статутом  чи  іншими  установчими  документами),  в  якому  зазначені  відомості  про
провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому
не надається).

11. Учасник повинен надати документ (довідка довільної форми, гарантійний лист тощо),
який на думку Учасника, підтверджує застосування заходів із захисту довкілля.

http://www.nerc.gov.ua/?id=16087
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Додаток 5 до тендерної документації

Документи, які повинен надати Переможець, для підтвердження відсутності
підстав щодо відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст.17 Закону 

Переможець  процедури  закупівлі  у  строк,  що  не  перевищує  10  днів з  дати
оприлюднення  в  електронній  системі  закупівель  повідомлення  про  намір  укласти
договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в
електронній  системі  закупівель,  що  підтверджують  відсутність  підста,  визначених
пунктами 2, 3, 5, 6, 8,12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті

№ Що підтверджує Який документ надати
1 Підтвердження ціни тендерної

пропозиції
Оновлена цінова пропозиція по формі, що наведена
в Додатку № 2 відповідно до ціни, що була подана

в останньому раунді аукціону.
2 Підтвердження  відсутності

підстав,  визначених  пунктами
Оригінал  або  нотаріально  завірену  копію
довідки  (витягу) або  Електронну  довідку
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5,  6  та  12  частини  першої
статті 17 Закону (довідка про
відсутність  не  знятої  чи
непогашеної  у  встановленому
законом  порядку  судимості  за
злочини, вчинений з корисливих
мотивів (зокрема,  пов’язаний з
хабарництвом,  шахрайством
та відмиванням коштів) та за
вчинення  правопорушення,
пов’язаного  з  використанням
дитячої  праці  чи  будь-якими
формами торгівлі людьми).

виданої   відповідним  регіональним  органом
Міністерства  внутрішніх  справ  України.
Документ  можна  отримати  онлайн,
скориставшись  сервісом  МВС  України:
https://dpvs.hsc.gov.ua
Документ подається шляхом завантаження в 
електронну систему. Документ повинен бути 
виданий не раніше дати оприлюднення 
оголошення про проведення відкритих торгів 
за відповідним предметом закупівлі
Додатково замовник перевіряє достовірність 
довідки на офіційному сайті МВС за посиланням 
http://wanted.mvs.gov.ua/test/

3 Підтвердження  відсутності
підстав,  визначених  пунктом
13  частини  другої  статті  17
Закону

Інформація стосовно відсутності заборгованості
з податків та зборів перевіряється Замовником в
електронній  системі  закупівель,  що
автоматично  формується  в  результаті
взаємодії  електронної  системи  закупівель  з
інформаційними  системами  Державної
фіскальної служби України.
Якщо,  згідно  з  інформацією,  що  міститься  в
електронній  системі  закупівель  та  яка
сформована  у  порядку  взаємодії  електронної
системи закупівель з інформаційними системами
Державної  фіскальної  служби  України  щодо
обміну  інформацією  про  відсутність  або
наявність заборгованості (податкового боргу) зі
сплати податків,  зборів,  платежів,  контроль за
якими покладено на органи Державної фіскальної
служби України, в переможця процедури закупівлі
є  заборгованість  із  сплати  податків  і  зборів
(обов’язкових  платежів),  переможець  процедури
закупівлі  може  надати  документальне
підтвердження  здійснення  заходів  щодо
розстрочення  і  відстрочення  такої
заборгованості  у  порядку  та  на  умовах,
визначених  законодавством  країни  реєстрації
Учасника.
Не  надання  такого  документального
підтвердження протягом встановленого строку,
свідчить  про  наявність  відповідної  підстав  для
відмови в участі у процедурі закупівлі.

4 Підтвердження інформації  про
те, що  відомості про юридичну
особу,  яка  є  учасником
процедури закупівлі,  не внесено
до Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані  з  корупцією
правопорушення

Здійснюється  Замовником  самостійно  з
відкритого  реєстру
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

5 Підтвердження інформації  про Здійснюється  Замовником  самостійно  з

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
http://wanted.mvs.gov.ua/test/
https://dpvs.hsc.gov.ua/
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те,  що  службову  (посадову)
особу  учасника  процедури
закупівлі,  яку  уповноважено
учасником  представляти  його
інтереси  під  час  проведення
процедури  закупівлі,  фізичну
особу,  яка є учасником, не було
притягнуто  згідно  із  законом
до  відповідальності  за
вчинення  корупційного
правопорушення  або
правопорушення,  пов’язаного  з
корупцією

відкритого  реєстру
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

6 Підтвердження інформації  про
те,  про  те,  що  учасник  не
визнаний  у  встановленому
законом порядку банкрутом та
стосовно  нього  не  відкрита
ліквідаційна процедура

Здійснюється  Замовником  самостійно  з
відкритого реєстру https://kap.minjust.gov.ua

7 Відсутність не виконання своїх
зобов’язань  за  раніше
укладеним  договором  про
закупівлю  з  КНП  «Міська
лікарня  №2»  Краматорської
міської  ради, що  призвело  до
його дострокового розірвання, і
було  застосовано  санкції  у
вигляді  штрафів  та/або
відшкодування  збитків  -
протягом  трьох  років  з  дати
дострокового  розірвання
такого договору.

Довідка  довільної  форми про  відсутність
фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше
укладеним договором про закупівлю з замовником,
що  призвело  до  його  дострокового  розірвання,  і
було  застосовано  санкції  у  вигляді  штрафів
та/або відшкодування збитків - протягом трьох
років  з  дати  дострокового  розірвання  такого
договору або документальне  підтвердження
вжиття  заходів  для  доведення  своєї
надійності, незважаючи на наявність відповідної
підстави  для  відмови  в  участі  у  процедурі
закупівлі, а саме: документи, які підтверджують,
що  він  сплатив  або  зобов’язався  сплатити
відповідні  зобов’язання  та  відшкодування
завданих збитків.

Примітки:
а)  у  разі  якщо  тендерною  документацією  вимагається  надання  документів,  що  не

передбачені  в  діяльності  учасника,  він  надає  довідку  у  довільній  формі  із  зазначенням
відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.  

б) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його 
відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,  наданої  учасником,  до
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі
отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв,
наявність  підстав,  зазначених  у  частині  першій  статті  17  Закону,  або  факту  зазначення  у
тендерній  пропозиції  будь-якої  недостовірної  інформації,  що  є  суттєвою  при  визначенні
результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
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Додаток № 6
Тендерної документації

Проект Договору
про постачання/закупівлю електричної енергії споживачу №____

 
м. Краматорськ                                                                                 «____» ___________ 20___ р.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №2» Краматорської міської 
ради

                                                                   (найменування Замовника)
 в особі  генерального директора Жолус Олени Віталіївни ,
                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі  Статуту

                (найменування документа, номер, дата  та інші необхідні реквізити)
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 (далі - Споживач, з однієї сторони, і 
______________________________________________________________________________ 
                                                   (найменування Учасника) 
 в особі    

_______________________________________________________________________________, 
                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
 що діє на підставі 

_______________________________________________________________________________ 
(найменування документа, номер, дата  та інші необхідні реквізити)

 (далі - Постачальник),  з іншої сторони,  разом - Сторони,  уклали цей   договір про таке (далі 
- Договір): 

1. Загальні положення
1.1. Цей Договір про постачання електричної енергії споживачу (далі по тексту – Договір) є

публічним договором приєднання та встановлює порядок та умови постачання електричної енергії
як товарної продукції споживачу (далі – Споживач) постачальником електричної енергії (далі –
Постачальник)  та  укладається  сторонами,  з  урахуванням статей  633,  634,  641,  642 Цивільного
кодексу України, шляхом приєднання Споживача до умов цього договору.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної
енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної
комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг,  від
14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ), та Закону України «Про публічні закупівлі» та є однаковими для
всіх споживачів. Терміни та визначення, що використовуються у цьому Договорі вживаються у
значенні, передбаченому чинними нормативно-правовими актами у сфері енергетики.  

            1.3. Підписанням цього Договору Постачальник підтверджує, що має всі необхідні
ліцензії та дозволи на постачання Товару за цим Договором, а також зобов’язується забезпечити
дійсність таких ліцензій (дозволів) на весь строк дії Договору.

2. Предмет договору
2.1.  Назва  предмета  закупівлі:  Електрична  енергія  ((код  ДК  021:2015  –  09310000-5),

електрична енергія).
2.2. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення

потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної
(купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі на умовах цього договору. 

2.3 Загальний обсяг постачання _______________ кВт*год.
2.4. Обсяги закупівлі електричної енергії  (далі – Товар) можуть бути зменшені залежно від

реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткової угоди.
2.6. Графік споживання електропостачання по місяцях може бути змінено в залежності  від

фактичних обсягів закупівлі електроенергії.
3. Умови постачання

3.1.  Датою  початку  постачання  електричної  енергії  Споживачу  є  дата,  зазначена  в  заяві-
приєднанні,  яка  є  додатком  до  цього  Договору,  якщо  інша  дата  не  визначена  комерційною
пропозицією, але в будь – якому випадку не раніше строку початку дії Договору. 

3.2. Строк дії цього Договору зазначено у розділі 13 Договору. 
3.3. Права, обов’язки та відповідальність Сторін зазначені у розділах 6, 7 та 9 відповідно. 
3.4. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої

плати за електричну енергію, що не визначена Договором.
3.5.  Споживач  має  право  вільно  змінювати  Постачальника  відповідно  до  процедури,

визначеної ПРРЕЕ, та умов цього Договору.
3.6.  Місце  поставки  електричної  енергії:  84306,  Донецька  область,  м.  Краматорськ,

вул.Дніпровська,14.

4. Якість постачання електричної енергії
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4.1.  Для  забезпечення  безперервного  надання  послуг  з  постачання  електричної  енергії
Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в
обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії
Споживачем

4.2.  Постачальник  зобов'язується  забезпечити  комерційну  якість  послуг,  які  надаються
Споживачу  за  цим  Договором,  що  передбачає  вчасне  та  повне  інформування  Споживача  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 Споживачем, а також можливість
вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної
якості  надання  послуг  Постачальником.  Постачальник  зобов’язується  надавати  компенсацію
Споживачу  за  недотримання  показників  комерційної  якості  надання  послуг  Постачальником у
порядку,  затвердженому  Регулятором,  опублікувати  на  своєму  офіційному  веб-сайті  порядок
надання компенсацій та їх розміри.

5. Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії

5.1.  Споживач  розраховується  з  Постачальником  за  електричну  енергію  за  цінами,  що
визначаються  відповідно  до  механізму  визначення  ціни  електричної  енергії,  згідно  з  обраною
Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком до цього Договору. 

5.2.  Загальна  ціна  (сума)  цього  Договору  становить  _________________  грн.  _____  коп.
(__________________________________ грн. _____ коп.)., в т.ч. ПДВ – ______ грн. _____ коп. 

5.2.1. за рахунок коштів місцевого бюджету  __________ грн., 
5.2.2. за рахунок коштів власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства)

___________________грн.
5.2. Ціна за 1 кВт. год електричної енергії за цим договором становить _______ грн без ПДВ,

ПДВ  —  ______  грн,  разом  з  ПДВ  —  _______  грн  (_________  грн  _____  коп.).
            5.2.1. Інформація про діючу ціну електричної енергії має бути розміщена на офіційному
вебсайті Постачальника в Особистому кабінеті Споживача не пізніше ніж за 20 днів до початку її
застосування.
            5.3. До загальної вартості цього Договору включено витрати на послуги з передачі та
розподілу  електричної  енергії  за  регульованими  тарифами.  На  дату  підписання  Договору
регульований  тариф  на  передачу  електричної  енергії,  затверджений  у  встановленому  порядку,
становить  _____  грн;  регульований  тариф  на  розподіл  електричної  енергії,  затверджений  у
встановленому  порядку,  становить  _______  грн. 
         5.4. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць. Відповідно до пункту
4.20  Правил  роздрібного  ринку  електричної  енергії,  якщо  укладено  новий  договір,  перший
розрахунковий  період  починається  з  дня  початку  постачання  електроенергії  і  закінчується  в
останній  день  відповідного  календарного  місяця.  У  випадку  припинення  дії  договору
розрахунковий  період  для  останнього  платежу  починається  з  першого  дня  останнього
календарного місяця постачання електричної енергії та закінчується в останній день постачання
електричної енергії. 

 По  закінченні  розрахункового  періоду  Постачальник  зобов’язаний  надати  для  підписання
Споживачу Акт приймання-передачі  електричної  енергії.  Споживач зобов’язаний розглянути та
підписати вказаний акт у строк, що не перевищує 5 ( п’яти) робочих днів або дати вмотивовану
відмову від підписання такого акту, у цей же строк.

5.5.  Розрахунки  Споживача  за  цим  Договором  здійснюються  на  поточний  рахунок  із
спеціальним режимом використання Постачальника. 

При цьому, Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через
банківську  платіжну систему,  он-лайн переказ,  поштовий переказ,  внесення готівки через  касу
Постачальника та в інший не заборонений законодавством спосіб. 
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Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем виключно
шляхом  перерахування  коштів  на  поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом  використання
Постачальника. 

Оплата вважається здійсненою після того, як на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання  Постачальника  надійшла  вся  сума  коштів,  що  підлягає  сплаті  за  куповану
електричну  енергію  відповідно  до  умов  цього  Договору.  Поточний  рахунок  із  спеціальним
режимом використання  Постачальника  зазначається  у  платіжних  документах  Постачальника,  у
тому числі у разі його зміни. 

5.6.  Розрахунки  за  товар  здійснюються  за  фактом  постачання  товару.  Оплата  електричної
енергії  за  розрахунковий  період  здійснюється  Споживачем  у  строк  протягом  10  (десяти)
банківських днів з моменту підписання Споживачем акту прийому-передачі електричної енергії. У
разі  затримки  бюджетного  фінансування  розрахунок  за  Товар здійснюється  протягом 7  (семи)
банківських  днів  з  дня  отримання  Споживачем  бюджетного  призначення  на  фінансування
закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

5.7.  Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити
чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього
Договору,  а  також  інформацію  щодо  адреси,  телефонів,  офіційних  веб-сайтів  для  отримання
інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії
та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.

5.8. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором у строки, передбачені комерційною
пропозицією  або  не  допустив  представників  Постачальника  до  розрахункових  засобів
комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території Споживача, Постачальник
має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку,
визначеному ПРРЕЕ. 

Попередження  про  припинення  повністю  або  частково  постачання  електричної  енергії
оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається
Споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого
електропостачання буде повністю або частково припинено,  прізвище,  ім’я,  по батькові,  підпис
відповідальної особи, якою оформлено попередження. Датою отримання таких попереджень буде
вважатися  дата  їх  особистого  вручення,  що  підтверджується  підписом  одержувача  та/або
реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим
відділенням  зв’язку,  в  якому  обслуговується  одержувач  (у  разі  направлення  поштою
рекомендованим листом).  Попередження про припинення постачання електричної  енергії  може
надаватись  споживачу  в  інший  спосіб,  передбачений  комерційною  пропозицією  або  іншими
додатками до цього Договору. 

Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи
у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу. 

5.9. У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, Постачальник має право
вимагати  сплату  пені.  Споживач  сплачує  Постачальнику  пеню  у  розмірі  подвійної  облікової
ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, нарахованої протягом
всього періоду прострочення зобов’язання якщо інше не встановлено в комерційній пропозиції,
яка є додатком до цього Договору. 

5.10. Постачальник зобов'язаний при виставленні рахунка за електричну енергію Споживачу
окремо  вказувати  суму  вартості  оплачуваної  послуги  з  розподілу  та/або  передачі  електричної
енергії у складі оплати вартості електричної енергії. 

5.11. У разі виникнення у Споживача заборгованості за електричну енергію за цим Договором
Споживач  повинен  звернутися  до  Постачальника  із  заявою  про  складення  графіка  погашення
заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що
підтверджують  неплатоспроможність  (обмежену  платоспроможність)  Споживача.  Графік
погашення заборгованості оформляється додатком до цього договору або окремим договором про
реструктуризацію  заборгованості.  Укладення  Сторонами  та  дотримання  Споживачем  графіка
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погашення  заборгованості  не  звільняє  Споживача  від  здійснення  поточних  платежів  за  цим
Договором.

У разі недотримання графіка погашення заборгованості  або прострочення оплати поточних
платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії
Споживачу у порядку, визначеному цим Договором.

5.12.  Звіряння фактичного обсягу спожитої  електричної  енергії  на певну дату чи протягом
відповідного періоду проводиться за вимогою однієї із Сторін, але не рідше одного разу на рік,
шляхом складання двостороннього акту звіряння взаєморозрахунків. Один примірник цього акту
Споживач зобов’язаний повернути Постачальнику підписаним у термін протягом 10 днів з дня
його отримання.

5.13. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії, Споживач повинен
здійснити  оплату  в  рамках  цього  Договору  на  підставі  встановленого  порядку,  згідно  з  яким
визначається належність побутового споживача до категорії вразливих споживачів. 

5.12. Інформація про наявність пільг станом на день укладення цього Договору повинна бути
зазначена  в  заяві-приєднанні,  яка  є  додатком  до  цього  Договору.  Інформація  про  можливість
надання  пільг  за  цим Договором зазначається  в  комерційній  пропозиції.  Якщо в майбутньому
Споживач або члени його сім'ї отримують право на пільги з оплати електричної енергії, Споживач
повинен негайно звернутися до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами. 

5.14.  Комерційна  пропозиція,  яка  є  додатком  до  цього  Договору,  має  містити  наступну
інформацію: 

1) ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації; 
2) спосіб оплати; 
3) термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його

оплати; 
4) визначення способу оплати послуг з розподілу (передачі) електричної енергії або у складі

вартості  (ціни)  електричної  енергії  Постачальника,  або напряму з  оператором системи,  з  яким
Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної
енергії (необхідно обрати лише один з варіантів); 

5) розмір пені за порушення строку оплати або штраф; 
6)  зобов'язання  надавати  компенсації  споживачу  за  недотримання  Постачальником

комерційної якості надання послуг; 
7) наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;
8) строк дії договору та умови пролонгації; 
9) урахування пільг, субсидій; 
Після  прийняття  Споживачем комерційної  пропозиції  Постачальника  внесення  змін  до неї

можливе лише за згодою сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема за
ініціативою  Постачальника  з  попередженням  за  20  днів  і  правом  Споживача  або  прийняти
пропозицію, або розірвати Договір. Після настання дати, вказаної в попередженні Постачальника,
і  за  відсутності  заяви  Споживача  про  розірвання  Договору  (при  факті  споживання  будь-якого
обсягу електричної енергії) Договір вважається зміненим відповідно до запропонованих умов. 

6. Права та обов'язки Споживача
6.1. Споживач має право: 
1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної енергії на умовах, зазначених у

комерційній пропозиції, обраній Споживачем; 
2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі; 
3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних послуг, відповідно

до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором. 
4) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов’язків, інформацію про

ціну, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також іншу інформацію, що має надаватись
Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору; 

5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші  параметри власного споживання
електричної енергії; 
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6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням
цього Договору, в тому числі через структурний підрозділ Постачальника; 

7) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору; 
8)  вимагати  від  Постачальника  пояснень  щодо  отриманих  рахунків  і  у  випадку  незгоди  з

порядком  розрахунків  або  розрахованою  сумою  вимагати  проведення  звіряння  розрахункових
даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку; 

9) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням
відповідного акта; 

10) вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати цей Договір у встановленому
цим Договором та чинним законодавством порядку.

11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв'язку з невиконанням
або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, відповідно до
умов цього Договору та чинного законодавства.

12) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. 
6.2. Споживач зобов'язується: 
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії  згідно з умовами

цього Договору; 
2) раціонально використовувати електричну енергію,  обережно поводитися з електричними

пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для власного споживання
та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії; 

3) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські та
підсобні  приміщення,  де  розташовані  вузли  обліку  електричної  енергії,  засоби  вимірювальної
техніки тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для
звіряння показів щодо фактично спожитої електричної енергії; 

7)  відшкодовувати  Постачальнику  збитки,  понесені  ним  у  зв'язку  з  невиконанням  або
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені на
нього чинним законодавством та/або цим Договором; 

8)  вживати  комплекс  заходів,  спрямованих  на  запобігання  травматизму  та  загрозі  життю,
пошкодженню  обладнання  та  продукції,  негативним  екологічним  наслідкам  тощо,  у  разі
отримання попередження про відключення (обмеження) згідно ПРРЕЕ; 

9)  при  укладенні  Договору  надавати  Постачальнику  відомості  про  прогнозовані  обсяги
споживання електричної енергії протягом терміну дії Договору з помісячним розподілом.

10) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим
Договором. 

7. Права і обов'язки Постачальника

7.1. Постачальник має право: 
1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію; 
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів; 
3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та на умовах, 

визначених цим Договором та чинним законодавством; 
4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для 

перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії; 
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної 

енергії з підписанням відповідного акта; 
6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв'язку з 

невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником,
відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства, у тому числі отримувати 
відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у випадках, не 
передбаченихДоговором; 
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7) змінити ціну на електричну енергію, у тому числі внаслідок зміни регульованих складових 
ціни (тарифів на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змін у 
нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни; 

8) проводити оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії оператору системи, 
якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу (передачі) напряму з оператором 
системи; 

9) на всі види забезпечення виконання зобов’язань споживачем щодо оплати договірних 
обсягів споживання електричної енергії у формі і видах, передбачених законодавством України; 

10) повідомляти Споживача щодо змін до Договору та іншу інформацію, яка стосується 
взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, шляхом направлення відповідної 
інформації: 

- через Особистий кабінет на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, 
- засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов 

договору, 
- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору, 
- в центрах обслуговування споживачів, 
- засобами поштового зв’язку, 
- в рахунках на оплату електричної енергії,
 - через Колл – центр,
 - іншими способами. 
12) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. 
7.2. Постачальник зобов'язується: 
1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії відповідно

до вимог чинного законодавства та умов цього Договору; 
2) нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за електричну енергію відповідно до вимог

та у порядку, передбачених ПРРЕЕ, цим Договором та додатками до нього; 
3)  забезпечити  наявність  комерційних  пропозицій  з  постачання  електричної  енергії  для

Споживачів; 
4) надавати Споживачу інформацію про його права та обов’язки, ціни на електричну енергію,

порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника та іншу
інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством, а також інформацію про
ефективне споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Постачальника та безкоштовно надається Споживачу на його запит; 

5)  публікувати  в  Особистому  кабінеті  Споживача  на  офіційному  веб-сайті  Постачальника
детальну інформацію про зміну ціни електричної енергіїза 20 днів до їїзастосування, крім випадків
передбачених комерційною пропозицію. 

6) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи та форми звернень; 
7) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, що передбачений

цим Договором; 
8)  проводити оплату послуг з  розподілу (передачі)  електричної  енергії  оператору  системи,

якщо Споживач не  обрав  спосіб  оплати послуги з  розподілу (передачі)  напряму з оператором
системи; 

9)  розглядати  в  установленому  законодавством  порядку  звернення  Споживача,  зокрема  з
питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його
вимоги; 

10) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки
звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору; 

11) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача; 
12)  протягом  3  (трьох)  днів  від  дати,  коли  Постачальнику  стало  відомо  про  нездатність

продовжувати  постачання  електричної  енергії  Споживачу,  він  зобов’язується  проінформувати
Споживача про його право: 

- вибрати іншого електропостачальника та про наслідки невиконання цього; 
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- перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні
обов’язки (постачальник «останньої надії»); 

13) виконувати інші  обов'язки,  покладені  на Постачальника чинним законодавством та/або
цим Договором. 

8. Порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії
8.1.  Постачальник  має  право  звернутися  до  оператора  системи  з  вимогою про  відключення

об’єкта Споживача від електропостачання у випадку порушення Споживачем строків оплати за цим
Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості. 

8.2.  Припинення  електропостачання  не  звільняє  Споживача  від  обов'язку  сплатити
заборгованість Постачальнику за цим Договором. 

8.3.  Відновлення  постачання  електричної  енергії  Споживачу  може  бути  здійснено  за  умови
повного розрахунку Споживача за спожиту електричну енергію за цим Договором або складення
Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат
Постачальника на припинення та відновлення постачання електричної енергії. 

8.4. Постачальник не несе відповідальність за можливі наслідки,  пов'язані  з обмеженням або
припиненням  електропостачання,  яке  здійснене  у  порядку,  встановленому  ПРРЕЕ  та  цим
Договором. 

8.5. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання електричної енергії на
об'єкт  Споживача  для  проведення  ремонтних  робіт,  реконструкції  чи технічного  переоснащення
тощо, Споживач має звернутися до оператора системи. 

9. Відповідальність Сторін

9.1.  За  невиконання  або неналежне  виконання  своїх  зобов'язань  за  цим Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

9.2.  Постачальник  має  право вимагати  від  Споживача  відшкодування  збитків,  а  Споживач
зобов’язаний відшкодувати збитки, понесені Постачальником, у разі:

 - порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в розмірі,  погодженому
Сторонами в цьому Договорі;

- відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об'єкта, що завдало
Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальника; 

9.3.  Постачальник  відшкодовує  Споживачу  збитки,  понесені  Споживачем  у  зв'язку  з
припиненням  постачання  електричної  енергії  Споживачу  оператором  системи  на  виконання
неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених ПРРЕЕ.

У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  свого  зобов’язання  щодо  забезпечення
постачання електричної  енергії,  а саме у разі набуття постачальником статусу «дефолтного», в
зв‘язку  з  чим  постачання  електричної  енергії  Споживачу  буде  здійснюватися  постачальником
«останньої надії»,  постачальник зобов’язаний відшкодувати різницю між тарифом постачальника
«останньої надії» та ціною (тарифом) встановленою цим Договором, протягом усього терміну дії
договору  Споживача  із  постачальником  «останньої  надії»  та  повне  відшкодування  збитків
завданих у зв’язку з неможливістю виконання постачальником своїх зобов’язань.

9.4.  Постачальник  не  відповідає  за  будь-які  перебої  у  передачі  або  розподілі  електричної
енергії, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі та/або
системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального оператора системи або
третіх осіб.

9.5. Споживач не несе відповідальності у разу закупівлі електричної енергії у обсязі меншому
ніж передбачено умовами цього Договору.

9.6.  Порядок  документального  підтвердження  порушень  умов  цього  Договору,  а  також
відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ.

9.7.  Постачальник  не  несе  відповідальності  за  припинення  дії  цього  Договору  у  разі
неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником
змін до цього Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з
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передачі та/або розподілу електричної енергії)  та/або змінами в нормативноправових актах щодо
формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії. 

9.8. За порушення зобов'язань за цим Договором управнена Сторона може в односторонньому
порядку  застосовувати  до  іншої  Сторони,  яка  допустила  порушення,  оперативно-господарські
санкції,  тобто  заходи  оперативного  впливу  з  метою  припинення  або  попередження  повторення
порушень зобов'язання у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських (договірних)
відносин зі  Стороною,  яка  допустила  порушення  зобов’язань  за  цим Договором,  на  визначений
управленою Стороною строк, але не більше ніж на три роки.

9.9. Оперативно-господарські санкції, передбачені пунктом 9.8 цього Договору, застосовуються
з урахуванням статей 235 – 237 Господарського кодексу України в такому порядку: 

9.9.1  Оперативно-господарська  санкція  застосовується,  у  разі  порушення  Постачальником
виконання зобов’язань, невиконання та/або неналежного виконання договірних зобов’язань, в тому
числі:

- факту набуття Постачальником «дефолтного» статусу;
- невідповідність  виконаного  Постачальником  зобов’язання  умовам  цього  Договору  та/або

законодавству;
- розголошення  передбаченої  умовами  цього  Договору  конфіденційної  інформації  та  іншої

інформації з обмеженим доступом;
- виявлення  в  ході  виконання  цього Договору факту подання  Постачальником недостовірної

інформації та/або підроблених супровідних документів.
9.9.2.  Оперативно-господарські  санкції  застосовуються  у  позасудовому  порядку  шляхом

видання  управненою  Стороною  відповідного  розпорядчого  рішення  (повідомлення,  наказу,
розпорядження),  примірник  якого  надсилається  іншій  Стороні  рекомендованим  листом  за  його
місцезнаходженням або вручається її представнику під розписку та оприлюднюється у відповідній
закупівлі системи «Prozorro».

9.9.3.  Оперативно-господарські  санкції  набувають  чинності  з  дня  їх  застосування  (видання
розпорядчого  рішення),  незалежно  від  строків  отримання  примірника  такого  рішення  іншою
Стороною,  факту  невручення  примірника  рішення,  в  тому  числі  через  відсутність  адресата  за
місцезнаходженням або відмову від отримання рішення. 

9.9.4. Сторона, до якої застосовано оперативно-господарські санкції, може звернутися до суду з
позовом про скасування застосованих санкцій. Звернення з позовною заявою до суду не зупиняє дію
застосованих оперативно-господарських санкцій. 

9.9.5.  Строк  позовної  давності  для  звернення  до  суду  з  позовною  заявою  про  скасування
оперативно-господарських  санкцій  становить  шість  місяців  з  дня,  коли  Сторона  дізналась  або
повинна була дізнатися про застосування щодо неї відповідних санкцій.

10. Порядок зміни електропостачальника
10.1. Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення 

нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником та повідомити 
Постачальника про свій намір не менше ніж як за 21 день до закінчення розрахункового періоду, 
вказавши дату або строки, в які буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про 
постачання електричної енергії), якщо інше не передбачено в комерційній пропозиції. 

10.2. Зміна постачальника електричної енергії здійснюється згідно з порядком, встановленим 
ПРРЕЕ. 

11. Порядок розв'язання спорів
11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, у разі 

якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, можуть бути вирішенні 
шляхом звернення Споживача до Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами 
електричної енергії, що створюється Постачальником згідно з Положенням про 
Інформаційноконсультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженим 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року 
№ 299, зареєстрованим вМіністерстві юстиції України 6 квітня 2009 року за № 308/16324 (із 
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змінами) (далі - Положення про ІКЦ). Під час вирішення спорів Сторони мають керуватися 
порядком врегулювання спорів, встановленим ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ. 

11.2. У разі неможливості вирішити спірні питання та інші розбіжності шляхом переговорів, 
Сторони можуть передати спір на розгляд суду.

12. Обставини непереборної сили
12.1. Сторони повністю або частково звільняються від виконання зобов'язань по Договору у

випадках, коли виконання стає неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, які виникли
після  підписання  Договору,  а  саме:  надзвичайні  та  невідворотні  обставини,  що  об’єктивно
унеможливлюють виконання зобов’язань,  передбачених умовами договору  обов’язків  згідно із
законодавчими та іншими нормативними актами,  а саме: загроза війни,  збройний конфлікт або
серйозна  погроза  такого  конфлікту,  включаючи  але  не  обмежуючись  ворожими  атаками,
блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії,
оголошена  та  неоголошена  війна,  дії  суспільного  ворога,  збурення,  акти  тероризму,  диверсії,
піратства,  безлади,  вторгнення,  блокада,  революція,  заколот,  повстання,  масові  заворушення,
введення  комендантської  години,  карантину,  встановленого  Кабінетом  Міністрів  України,
експропріація,  примусове  вилучення,  захоплення  підприємств,  реквізиція,  громадська
демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви
в роботі  транспорту,  регламентовані  умовами відповідних рішень та актами державних органів
влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також
викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм,
циклон,  ураган,  торнадо,  буревій,  повінь,  нагромадження  снігу,  ожеледь,  град,  заморозки,
замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і
зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, які перешкоджають Стороні належним чином виконувати
зобов'язання за Договором.

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що
об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору. 

12.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форсмажорних
обставин. 

12.4.  Сторони  зобов'язані  негайно  повідомити  про  форс-мажорні  обставини  та  протягом
чотирнадцяти  днів  з  дня  їх  виникнення  надати  підтверджуючі  документи  щодо  їх  настання
відповідно до законодавства.

12.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати
Постачальнику за електричну енергію, яка була надана до їх виникнення. 

13. Строк дії Договору та інші умови
13.1.  Цей  Договір  укладається  на  строк,  зазначений  в  комерційній  пропозиції,  яку  обрав

Споживач,  та  набуває  чинності  з  дати  подання  Споживачем  заяви-приєднання,  якщо  інше  не
встановлено комерційною пропозицією. Умови цього Договору починають виконуватись з дати
початку постачання електричної енергії, зазначеної Споживачем у заяві-приєднанні. 

13.2. Строк дії договору з 01.01.2021 р. та діє до 31 грудня 2021 р., а в частині проведення
розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

13.3.  Постачальник  має  повідомити  про  зміну  будь-яких  умов  Договору  Споживача  не
пізніше,  ніж  за  20  днів  до  їх  застосування  з  урахуванням  інформації  про  право  Споживача
розірвати Договір шляхом опублікування цих змін на власному офіційному веб-сайті  в мережі
Інтернет. Додатково Постачальник може використовувати інші засоби інформування, зазначені в
цьому  Договорі  та  комерційній  пропозиції.  У  разі  незгоди  із  запропонованими  змінами  умов
Договору,  Споживач  має  право  розірвати  Договір  без  оплати  штрафних  санкцій,  шляхом
направлення додаткової  угоди про розірвання Договору протягом 20-ти денного терміну з  дня
публікації повідомлення Постачальника на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, але
не пізніше ніж за 5 днів до введення в дію змін. В разі не направлення споживачем угоди про
розірвання, вважається, що Споживач погодився з Договором на нових умовах. 
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13.4.  За  умови  дострокового  розірвання  Договору  за  ініціативою  Споживача,  Споживач
зобов’язаний повідомити про це Постачальника не пізніше, ніж за 21 день до дати розірвання та
сплатити Постачальнику передбачені  обраною Споживачем комерційною пропозицією штрафні
санкції чи іншу фінансову компенсацію за дострокове припинення Договору.

13.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про
це, у випадках якщо: 

1) Споживач прострочив оплату за постачання електричної  енергії  згідно з  Договором або
комерційною пропозицією, яка є додатком до цього Договору; 

2) Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо
усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих днів.

 Суттєвими  порушеннями  умов  цього  Договору  Сторони  будуть  вважати:  -  не  надання
Споживачем  на  вимогу  Постачальника  забезпечення  виконання  зобов’язань  по  оплаті  за
електричну  енергію  у  строк,  вказаний  у  вимозі  Постачальника;  -  повторне  (друге)  протягом
календарного року відхилення Споживача від прогнозного обсягу споживання електричної енергії
за розрахунковий період. 

13.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках: 
- у разі зміни постачальника; 
-  закінчення  строку,  призупинення  дії  ліцензії  з  провадження  господарської  діяльності  з

постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання; 
- банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником; 
- у разі зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового власника (користувача) або

оператора  системи  розподілу  документального  підтвердження  щодо  укладення  договору  про
надання послуг з  розподілу електричної  енергії  з  новим власником (користувачем)  -  у частині
постачання;

 - у разі зміни Постачальника - у частині постачання; 
- у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію)

Постачальником змін до Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на
послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових
актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії; 

- в інших випадках передбачених комерційною пропозицією або діючим законодавством. 
13.7.  У разі  направлення Споживачу повідомлень та  іншої  інформації  засобами поштового

зв’язку, то датою отримання таких повідомлень буде вважатися п’ятий календарний день від дати
отримання  поштовим  відділенням  зв'язку  (кур’єрською  доставкою)  відповідних  повідомлень
Постачальника. 

13.8. Додатки до Договору, в тому числі публічні, сформовані Постачальником та розміщені
на сайті є невід’ємною частиною договору. 

13.9. Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будьякої
інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні, яка є додатком до цього Договору та для цілей
виконання ст. 201.10 НКУ, про зміну статусу платника ПДВ Споживач зобов'язується повідомити
Постачальника  протягом  трьох  календарних  днів,  що  настають  за  днем,  коли  змінилися  дані
платника податку. 

13.10. Істотні  умови  цього  договору  не  можуть  змінюватися  після  його  підписання  до
виконання  зобов'язань  сторонами в повному обсязі,  крім випадків  передбачених  ст.  41 Закону
України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Споживача.
Сторони  можуть  внести  зміни  до  договору  у  разі  зменшення  обсягів  закупівлі,  зокрема  з
урахуванням  фактичного  обсягу  видатків  Замовника,  а  також  у  випадку  зменшення  обсягу
споживчої потреби товару. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни
таких обсягів;

- Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого
товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе
до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. 
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Сторони протягом дії  цього договору вносять зміни у  Договір в  частині ціни за одиницю
товару  у  разі  коливання  ціни  товару  на  ринку.  В  такому  випадку  Постачальник  письмово
звертається  до  Споживача  щодо  збільшення  ціни  за  одиницю  товару.  Наявність  факту
коливання ціни товару на ринку підтверджується довідкою(ами) (завіреними копіями довідок)
компетентного  органу,  а  саме,  Торгово-промислової  палати  України  та/або  її  регіональних
представництв, або ДП «Держзовнішінформ», або ДП «Укрпромзовнішекспертиза» або органів
статистики щодо коливань та розміру  розрахункових середніх  значень рівня цін  на  товар за
розрахунковий  та  попередній  періоди  на  роздрібному  ринку  електричної  енергії,  або довідка
Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг  (НКРЕКП),  або  інформацією  із  офіційного  сайту  ДП  «Оператор  ринку»
(https://www.oree.com.ua/)   за посиланням (відповідно  до  листа  Міністерства  економічного
розвитку і торгівлі від 14.08.2019 № 3304-04/33869-06), або інший документ, та/або інформацію,
розміщену у вільному доступі, що підтверджує коливання ціни товару на ринку. 

Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни
умов договору про закупівлю електричної енергії.

- Покращення якості товару (електричної енергії) за умови, що таке покращення не призведе
до збільшення суми, визначеної в договорі.

-  Продовження  строку  дії  договору про  закупівлю та  строку  виконання  зобов’язань  щодо
передання  товару  у  разі  виникнення  документально  підтверджених  об’єктивних  обставин,  що
спричинили таке продовження, у тому числі непереборної  сили, затримки фінансування витрат
Споживача, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

-  Погодження  зміни  ціни  в  договорі  про  закупівлю  в  бік  зменшення  (без  зміни  кількості
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

-  Зміни ціни в договорі  про закупівлю у зв’язку зі  зміною ставок податків  і  зборів  та/або
зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг
з оподаткування. 

Сторони можуть внести зміни до договору у  разі  зміни згідно із  законодавством ставок
податків і зборів , які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до
змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в
бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких
змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні
(введені в дію) нормативно-правові акти Держави.

-  Зміни  встановленого  згідно  із  законодавством  органами  державної  статистики  індексу
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts,
ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю. 

Сторони вносять до договору зміни у разі зміни регульованого тарифу на передачу та/або
розподіл електричної енергії,  з моменту набрання чинності нормативно-правовим актом, яким
встановлено (змінено) регульовану ціну (тариф) на передачу та/або розподіл електричної енергії.
Підтвердженням  необхідності  внесення  таких  змін  є  чинні  (введені  в  дію  в  порядку
встановленому законодавством) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу
або  держави  щодо  встановлення  (зміни)  регульованого  тарифу  на  передачу  та/або  розподіл
електричної енергії. 

- Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень п. 13.11. цього Договору.
13.11. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення

процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,
визначеної в початковому договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету
затверджено в установленому порядку.

13.12.  Сторона  ініціатор  такої  зміни  зобов’язана  підготувати  та  направити  на  погодження
іншій стороні проект змін до цього Договору у формі додаткової угоди. Сторона договору, яка
одержала пропозицію про зміну умов договору, у 10-ти денний строк після одержання пропозиції
повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

https://www.oree.com.ua/
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Зміни  до  договору  про  закупівлю  оформляються  в  такій  самій  формі,  що  й  договір  про
закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткових (угоди).

Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.
13.13.  Цей  Договір  укладається  і  підписується  у  двох  примірниках,  на  ______  аркушах,

кожний з яких має однакову силу.
13.14.  Невід’ємною частиною цього Договору є наступні додатки до нього:
–Додаток № 1 Перелік обєктів Споживача та обсяги постачання до договору про постачання

електричної енергії споживачу.
–Додаток № 2 Комерційна пропозиція
–Додаток № 3 Заява-приєднання 

14. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.

Постачальник:                                                         Споживач:

_____________________________                 _______________________________

_____________________________                 _______________________________

_____________________________                 _______________________________

тел.: ____________________                          тел.: _____________________

______________________________               _______________________________

(підпис, П. І. Б.)                                                                        (підпис, П. І. Б.)

        ____________ 20_ року                               ____________ 20_ року
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Додаток №1
до Договору про постачання електричної енергії споживачу від ________ р. №___

 
Перелік об'єктів Споживача та обсяги постачання до договору про постачання

електричної енергії споживачу
І. Дані Споживача:
 

1 Найменування Споживача Комунальне некомерційне підприємство
«Міська лікарня №2» Краматорської міської

ради

2 Ідентифікаційний  код  (за  наявності),
ЄДРПОУ (обрати необхідне)

01990795

Вид об'єкта Адреса об’єкта ЕІС-код точки (точок)
комерційного обліку

Терапія м. Краматорськ, вул.
Дніпровська,14, 84306.

62Z6889980979092.

Терапія м. Краматорськ, вул.
Дніпровська,14, 84306.

62Z536988219218

Харчоблок м. Краматорськ, вул.
Дніпровська,14, 84306.

62Z6256787720897

Урологія м. Краматорськ, вул.
Дніпровська,14, 84306.

62Z1603527782548

Урологія м. Краматорськ, вул.
Дніпровська,14, 84306.

62Z4143398758642

Гараж м. Краматорськ, вул.
Дніпровська,14, 84306.

62Z1816781245057

Клас напруги – 2 клас

ІІ. Строк постачання електричної енергії: з 01.01.2022 р. до 31.12.2022 р.
 
ІІІ. Кількість товару (очікувані обсяги постачання електричної енергії), тис. кВт*год.
Об’єкт
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КНП «Міська
лікарня №2» КМР

30,5 34 36,5 38,5 32 27,5 29 27 27 40 41 41 404

Постачальник:                                                         Споживач:
_____________________________                 _______________________________
_____________________________                 _______________________________
_____________________________                 _______________________________
тел.: ____________________                          тел.: _____________________
______________________________               _______________________________
(підпис, П. І. Б.)                                             (підпис, П. І. Б.)
        ____________ 20_ року                               ____________ 20_ року 
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Додаток № 2
до Договору про постачання електричної енергії споживачу від ________ р. №___
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Ціна на електричну енергію

№
з

Найменування
товару

Од.
виміру

Ціна за одиницю (структура ціни), грн/кВт*год.

Ціна електричної
енергії як товару (без
ПДВ), грн/кВт*год

Величина
регульованих тарифів,
врахованих в ціні (без

ПДВ) грн/кВт*год

Разом Ціна за
одиницю, грн/кВт*год

1
Електрична
енергія

кВт*год

*Регульовані тарифи, враховані в структурі ціни електричної енергії:

№ Назва тарифу Розмір (величина)
тарифу, грн/кВт*год

Постанова НКРЕКП,
якою затверджено тариф

1
2
3
4
n

1) Ціна (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи)*: 
(ціна (тариф) електричної енергії відповідно до комерційної пропозиції)

2) Спосіб оплати: 
Розрахунки за електричну енергію здійснюються виключно в грошовій формі відповідно до

умов договору, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок Постачальника.

3) Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати: 
Розрахунки за електричну енергію проводяться споживачем виключно грошовими коштами на

зазначений у договорі рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника електричної
енергії. Відповідно до пункту 4.20 Правил роздрібного ринку електричної енергії, якщо укладено
новий  договір,  перший  розрахунковий  період  починається  з  дня  початку  постачання
електроенергії  і  закінчується  в  останній  день  відповідного  календарного  місяця.  У  випадку
припинення дії договору розрахунковий період для останнього платежу починається з першого
дня останнього календарного місяця постачання електричної  енергії  та закінчується в останній
день постачання електричної енергії. 

По  закінченні  розрахункового  періоду  Постачальник  зобов’язаний  надати  для  підписання
Споживачу Акт приймання-передачі  електричної  енергії.  Споживач зобов’язаний розглянути та
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підписати вказаний акт у строк, що не перевищує 5 ( п’яти) робочих днів або дати вмотивовану
відмову від підписання такого акту, у цей же строк.

Розрахунки за товар здійснюються за фактом постачання товару. Оплата електричної енергії
за розрахунковий період здійснюється Споживачем у строк протягом 10 (десяти) банківських днів
з моменту підписання Споживачем акту прийому-передачі електричної енергії.  У разі затримки
бюджетного фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з
дня  отримання  Споживачем  бюджетного  призначення  на  фінансування  закупівлі  на  свій
реєстраційний рахунок. 

4) Визначення способу оплати послуг з розподілу (передачі) електричної енергії або у складі
вартості  (ціни)  електричної  енергії  Постачальника,  або напряму з  оператором системи,  з  яким
Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної
енергії (необхідно обрати лише один з варіантів)

Оплата послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у складі вартості (ціни) електричної
енергії Постачальника.

5)  Розмір  компенсації  Споживачу  за  недотримання  Постачальником  якості  надання
комерційних послуг:

Відповідно діючого Законодавства.

6) Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених умовами
Договору:

Відповідно діючого Законодавства.

7) Термін дії Договору та умови пролонгації:
До 31.12.2022 року.  Умови пролонгації:  Відповідно до вимог ч.6 ст.41 Закону дія Договору

про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на
початку  наступного  року в  обсязі,  що не   перевищує  20 відсотків  суми,  визначеної  в  даному
Договорі про закупівлю, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку

8) Дата та підпис споживача та постачальника:
Обов’язкова підпис Споживача та Постачальника.

9) Можливість надання пільг, субсидій*:
(заповнюється Постачальником)

*Заповнюється  Постачальником.  Після  прийняття  Споживачем  комерційних  пропозицій
Постачальника  внесення  змін  до  них  можливе  лише  за  згодою  сторін  або  в  порядку,
встановленому чинним законодавством.

 

Порядок змін умов договору про закупівлю
1.  Внесення  змін  до  істотних  умов  договору  відбувається  з  урахуванням  ст.  188

Господарського кодексу України та ст. 651-654 Цивільного кодексу України.
2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.
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3.  Пропозиція  щодо  внесення  змін  до  договору  має  містити  обґрунтування  необхідності
внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною
у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій
формі шляхом взаємного листування.

4.  Відповідь  особи,  якій  адресована  пропозиція  щодо  змін  до  договору,  про  її  прийняття
повинна бути повною і безумовною.

5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором
або  законом  та  оформлюється  шляхом  вчинення  відповідного  письмового  правочину,  який
підписується уповноваженими представниками обох Сторін, та є  невід`ємною частиною цього
Договору.  Зазначений правочин вчиняється у вигляді  відповідної  додаткової угоди, яка набуває
чинності з  моменту її  укладення, якщо Сторони не погодять інший термін (строк) набрання
чинності у самій додатковій угоді. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною
та в інших випадках, встановлених договором або законом.

6. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо
предмета, місця, строків виконання тощо.

7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст. 41
Закону України «Про публічні закупівлі».

Постачальник:                                                         Споживач:
_____________________________                 _______________________________
_____________________________                 _______________________________
_____________________________                 _______________________________
тел.: ____________________                          тел.: _____________________
______________________________               _______________________________
(підпис, П. І. Б.)                                                                       (підпис, П. І. Б.)
        ____________ 20_ року                               ____________ 20_ року
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Додаток № 3
до Договору про постачання електричної енергії споживачу від ________ р. №___

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до договору про постачання електричної енергії споживачу

 
Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної

енергії,  затвердженими  постановою  НКРЕКП  від  14.03.2018  №  312  (далі  –  Правила  роздрібного  ринку),  та
ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії споживачу від ____________ (далі – Договір)
на сайті електропостачальника (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: http: www._____________* або в
друкованому  виданні,  що  публікується  в  межах  території  ліцензованої  діяльності
___________________________________*,  приєднуюсь  до  умов  Договору  на  умовах  комерційної  пропозиції
Постачальника № _________ з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

 
Персоніфіковані дані Споживача:
 
 

1. Повне найменування:

2. Місцезнаходження:

3. ЄДРПОУ або ідентифікаційний код:

4.
Вид об’єкта:
(зазначити найменування об’єкту)

5.
Адреса  об’єкта,  ЕІС-код  точки

комерційного обліку (точки розподілу)*

6.
Найменування оператора системи розподілу,

з  яким  Споживач  уклав  договір  про  надання
послуг з розподілу електричної енергії

7.
Інформація  про  наявність  пільг/субсидії***

(є/немає)

*За кожним об’єктом Споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку (точок розподілу). Якщо
таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заяви-приєднання.

** до присвоєння ЕІС-коду суб’єкта ринку поле не заповнюється.

Початок постачання з «_____»_______________20____р.
***Примітка:
Заповнюється Постачальником, якщо заява-приєднання надається для заповнення Постачальником.
Заповнюється Споживачем, якщо заява-приєднання заповнюється Споживачем самостійно.
Погодившись з  цією заявою-приєднанням (акцептувавши її),  Споживач засвідчує  вільне волевиявлення щодо

приєднання до умов Договору в повному обсязі.
З  моменту  акцептування  цієї  заяви-приєднання  в  установленому  Правилами  роздрібного  ринку  порядку

Споживач  та  Постачальник  набувають  всіх  прав  та  обов’язків  за  Договором  і  несуть  відповідальність  за  їх
невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

Своїм  підписом Споживач  підтверджує  згоду  на  автоматизовану обробку  його  персональних даних згідно з
чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з
чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 
Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:

____________________   _________________  ______________________
            (дата)                               (особистий підпис)                       (П.І.Б. Споживача)
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*Примітка:
Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних,

зазначених у заяві-приєднанні.
 
Реквізити Споживача:

____________________________________
 
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

____________________           _________________ ________________
(дата подання заяви-приєднання)           (особистий підпис)                      (П.І.Б. Споживача)
 
 
***Зазначені  в  цьому  додатку  умови  договору  не  є  остаточними  і  вичерпними,  і  можуть  бути  доповнені  і

скориговані  під  час  укладання  договору  з  учасником-переможцем  торгів  в  залежності  від  специфіки  предмету,
характеру,  інших  умов  конкретного  договору.   Замовник  залишає  за  собою  право  змінювати  основні  вимоги  до
договору  у  випадку  зміни  діючого  цивільного,  господарського  законодавства  і  законодавства  щодо  публічних
закупівель.

 

Місце поставки (передачі) Товару:

№ з/п Найменування приєднання, адреса
1 84306, Донецка область, м. Краматорськ, вул. Дніпровська,14

____________________                        _________________                              ________________
(дата подання заяви-приєднання)           (особистий підпис)                      (П.І.Б. Споживача)


