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кацiйний код замовника в €линому державному peccTpi

та громадських формувань, його категорiя:
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Вiлкритi торги, UA-2021-1 1-2б-013378-а,

очiкуваноI BapTocTi предмета закупiвлi: 364400 грн, 00

закупiвлi обумовлено urruniro' споживання (рiчного та мiсячного)

жетний перlол) 2021 року. Замовником здiйснено розрахунок

и порiвняння ринковлIх цiн вiдповiдно до примiрноТ методики
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* ,,o.uy. УкраТни вiд l4.03,20 l8 N9 3l0 (д,ацi КСР), Ilорядкtlпt

чання та надання комtlенсацiй споживачам за iх нелотримання,

20l8 Jф 375 (да"чi - Порядок Nэ 375), та iншими нормативно-

i 1 Закону електрична енергiя - енергiц що виробляеться на

tеним дп; купiвлi-пролажу. Статтею 56 Закону визначено, що

здiйснюеться електропостачаJIьниками, якi отримаJIи вiдповlдну

i енергiТ споживачу.
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потреб об'сктiв замовника, та враховуючи
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затвердженi НКРЕКП. Вiдповiдно до

електричнот енергiт в точках IIриеднанIUI

параметрам, визначеним у ЩСТУ EN 50]:

мережах загаJIьного призначення), U,

передбачаеться необхiднiсть застосуваЕн,I

про закупiвлю. ЕлектропостачаJIьник зо0(

вимог щодо застосування заходiв iз захисry

Електропостач€}JIьцик зобов'язуеться здi

забезпечення безперервного надання

(замовнику). urо перелбача€ вчасне та

електричноТ енергiТ, цiни на електршrну

положень aKTiB чинного законодавства,

споживачем (замовником), ведення точних

можливiсть вирiшення спiрних питань

отримання компенсацii за недотримання

Постача,rьник зобов'язусться надавати

наJIежних умов забезпечать задоволенн,I IIо

Електропостачzшьник зобов'язусться забез

комерuiйноi якостi надання lrослуг п

сво€м), офiшiйному вебсайтi ttорядок

Голова Тендерного KoMiTery

Секрета р тенде рного KoMiTery

унктом 1.1.2 глави 1.1 розлiлу I ПРРЕЕ визначено, llrо 
1,1,лт:

Регулятором показникiв (i ix величин), якi характеризують plвeнb

ня, комерцiйноi якостi надання посJryг з передачi, розподiлу та

електричноi енергii.

компенсацiй Taix розмtри,

загаJIьних та гарантованих стандартiв якостi надання посJryг з

баченi згiдно з Йр"дпо, Ns 375, Законом, ПРРЕЕ, КСГ, чч911м1

(договору про закупiвлю) та iншими нормативЕо-правовими

якостi 
"ле*rропо"rачацня 

повиннi вiдповiдати велич и нам, ll lo

Ы nynnry 11.4.6 глави l1,4 розшiлч XI КСР ""ч*:т|jл:I:::
lживачiв у нормальних умовах експлуатацii мають вlдповlдати

l 4 кхарактеристики напруги електропостачання в електр-ичн*их

"О ,a*rio"b, якiснtос характеристик предмета закупlвлt

aoi" i. захисту довкiлля, у ToNry числi пiд час виконанIIJI договору

'язуеться дотримуватися передбачених чинним законодавством

)вати свосчасну закупiвлю електричнот енергiт в обсягах для

iз постачання електричноi енергiТ споживачу (замовнику), що за

v на споживаншI електр"",ЪТ,n,p,iT споживачу (замовнику),

iлrи *омерчiИну якiсть посJrуг, якi надают":, :::jT::I
re iнформування споживача (замовника) про умови постачання

;Ър;й ;.' BapTicTb посJryг, шо н.ада1]::1лlтт::"::;*::,i:
;;"р;";ъться вiЙсини мiж електропостачаJIьником та

та прозорих розрахункiв iз споживач:,, !,_1y::.yl::} :::"J; ;;Й;;;.J "рЪ.упо*ння, 
Споживач (замовник) мае гIраво на

,**r"ni" комерuiЙнот якостi надання посJrуг постачаJIьлниj{.ом,

,auцi, crro*bu"y (замовнику) за недотримання tlокtlзникlв

ком у IIорядку, затвердженому Реryлятором, та опублiкувати на

М.Антонюк

В.Штабровська

сцоживанIU{ переднього календарного року, становить 60000


