
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі в межах 
закупівлі:  ID411ae334f3974e85890863afb8220106 

 

Підстава для публікації обґрунтування: пункт 4¹ постанови Кабінету Міністрів  України 
від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних  коштів».   

Мета проведення закупівлі: забезпечення безперебійного функціонування  Національного 
музею у Львові імені Андрея Шептицького протягом 2021 року.   

Замовник: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького 

ЄДРПОУ: 02219725 

Вид процедури: відкриті торги 

Ідентифікатор закупівлі: ID411ae334f3974e85890863afb8220106 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія) 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 340`000.00 грн (з ПДВ) 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:    

Технічне завдання 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета   

закупівлі код ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія 

          В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, 
технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з 
товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 
європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими 
технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або 
національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати 
вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз 
«або еквівалент». 

          Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам 
чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики 
України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. 

1. Обсяг постачання електричної енергії – 132 200кВт*год. 

2. Термін постачання: з дати підписання договору до 31.12.2021 року. 

3. Місце постачання: 

79000, м. Львів, проспект Свободи, 20; м. Львів,  вул. Драгоманова, 42; м. Львів, вул. 
Устияновича, 10; м. Львів, вул. Л. Українки, 10; м. Львів, вул. Листопадового Чину, 7; м. 
Львів, вул. Листопадового Чину, 11;  м. Львів, вул. Труша,28, Львівська область, м. 
Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 16. 

4. Режим роботи: цілодобовий. 

5. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії 
регулюються наступними документами: 



- Законом України «Про публічні закупівлі»  

- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII«Про ринок електричної енергії»; 

- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 «Про затвердження 
 Правил роздрібного ринку електричної енергії»; 

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

- Постановою НКРЕКП від 27.12.2017№1469«ПрозатвердженняЛіцензійних
 умов провадження господарської діяльності з постачання електричної
 енергії споживачу»; 

- Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України 
«Про ринок електричної енергії». 

ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ (електричної енергії) 

      Постачання електричної енергії повинно здійснюватися у відповідності до вимог «Правил 
роздрібного ринку електричної енергії , затверджених Постановою  НКРЕКП від 14.03.2018 
№ 312.Учасник повинен добросовісно виконувати свої фінансові зобов’язання перед іншими 
учасниками ринку електричної енергії, відповідно до «Правил ринку», затверджених 
Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019  
№ 1168). 
      Під час постачання електричної енергії учасник повинен забезпечити реалізацію права 
замовника на особистий прийом відповідною службовою (посадовою) особою постачальника 
електричної енергії, з метою можливості оперативного вирішення проблемних питань, які 
можуть виникати під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та 
споживачем, у відповідності до вимог п. 8.3.17 та п.8.3.6. «Правил роздрібного ринку 
електричної енергії».   

      Для підтвердження можливості забезпечення учасником реалізації такого права,  у складі 
тендерної пропозиції учасник повинен надати:  

1. Довідку про створення Учасником на території Львівської області власного  
структурного підрозділу - Центру обслуговування споживачів (клієнтів), згідно з вимогами 
«Правил роздрібного ринку», затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 (зі 
змінами), який щоденно (окрім вихідних та святкових днів, встановлених законодавством 
України) приймає звернення/скарги/претензії споживачів, надає роз’яснення та інформацію, 
передбачену законодавством, з єдиним вікном для прийому та видачі документів щодо 
постачання електричної енергії та в якому проводиться особистий прийом споживачів. 
Довідка надається за формою 1: 

Довідка (форма 1) про  власний центр обслуговування споживачів (клієнтів) 

1. Юридична адреса центру обслуговування споживачів (клієнтів) Учасника  

2. Фактична адреса та телефон центру обслуговування споживачів (клієнтів) Учасник
  

3. Графік роботи єдиного вікна центру обслуговування споживачів (клієнтів) Учасника
  

4.  Графік проведення особистого прийому споживачів (клієнтів)  

       Учасник _____________________ підтверджує, що у центрі обслуговування споживачів 
(клієнтів) за вказаною адресою щоденно (окрім вихідних та святкових днів, встановлених 
законодавством України) здійснюється прийом звернень/скарг/претензій споживачів, 



надаються роз’яснення та інформація, передбачені законодавством, функціонує єдине вікно 
для прийому та видачі документів щодо постачання електричної енергії,  а також проводиться 
особистий прийом споживачів. 

Уповноважена особа(  або керівник Учасника) ___________         __________________ 

                                      (підпис)                      (прізвище, ініціали) 

2. Учасники для яких  створення центрів обслуговування споживачів (клієнтів) не є 
обов’язковим,  надають довідку в довільній формі, в якій зазначають про те, що створення 
центру обслуговування споживачів /клієнтів не є обов’язковим для учасника, в зв’язку з тим, 
що  ним обслуговується менше 50000 споживачів, та про наявність власного окремого 
структурного підрозділу або посадової особи, на яких покладається забезпечення дотримання 
визначеного «Правилами  роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду 
звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів (Назва та 
адреса  власного структурного підрозділу Учасника (або посада, прізвище ім‘я по батькові 
посадової особи Учасника, на яку покладається забезпечення дотримання визначеного 
«Правилами  роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду 
звернень/скарг/претензій споживачів), номер телефону та електронна пошта) 

3. Система управління діяльністю учасника з постачання електричної енергії повинна 
відповідати вимогам стандартів на системи управління ISO 9001:2015 (або еквівалент). Сфера 
сертифікації – постачання електричної енергії. На підтвердження  учасник у складі пропозиції 
повинен надати сертифікат виданий на ім’я учасника, діючий на дату подання пропозиції.  

4. Для забезпечення стабільного, безперебійного постачання електричної енергії замовнику, 
учасник повинен добросовісно виконувати свої  зобов’язання, в тому числі фінансовими, 
перед іншими учасниками ринку електричної енергії, зокрема передбачені «ПРАВИЛАМИ 
РИНКУ», затвердженими Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (у редакції постанови 
НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168). 

         Для підтвердження добросовісного виконання своїх фінансових зобов’язань учасник у 
складі пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що за час роботи нового ринку 
електричної енергії, а саме  з 01.07.2019 року по день подання пропозиції, учасник не набував 
статусу «дефолтного» або «переддефолтного»  та зазначена інформація не була оприлюднена 
на сайті  оператора системи передачі («НЕК «Укренерго»), який виконує функції 
адміністратора розрахунків та/або інших відкритих джерелах інформації, відповідно до 
«Правил ринку», затверджених  Постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року N 307 у 
редакції постанови НКРЕКП від 24 червня 2019 року N 1168. 

5. Гарантійний лист Учасника з підтвердженням наявності 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. 

 

 


