
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

    

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик, його очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення за предметом закупівлі згідно ДК 021:2015 код 

09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія) 

 

З метою забезпечення безперебійної роботи підприємства оголошена закупівля за 

процедурою відкритих торгів по предмету закупівлі згідно з ДК 021:2015 код 09310000-5 

Електрична енергія (Електрична енергія), ідентифікатор закупівлі 

UA-2020-12-31-002318-c. 

 

 Очікуваний обсяг постачання електричної енергії на 2021р. становить: 

 

- Електрична енергія (для адміністративних будівель) 785066 кВт*год та відповідає 

очікуваному обсягу закупівлі послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у 

оператора системи на загальну суму 1 963 000 грн.. 

 

Здійснення закупівлі даного виду товару за своїми якісними та технічними 

характеристиками має  відповідати  вимогам та потребам замовника. 

 

Інформація про технічних та якісних характеристики: 

 

Повне найменування 

Замовника 
Комунальне підприємство водоканалізаційне господарство 

“Ічень” Ічнянської міської ради Чернігівської області 

Місцезнаходження 
16703, Чернігівська обл., м.Ічня, вул. Скубана, 1-А 

Процедура закупівлі відкриті торги 

Назва предмета 

закупівлі 

Код ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія  

(Електрична енергія) 

Строки поставки 

товарів, виконання 

робіт, надання послуг 

по  31 грудня 2021року. 

Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015 - 09310000-5 – «Електрична енергія» (Електрична 

енергія) 



Кількісні вимоги: 

№ 

п/п 
Найменування Період  Од. вим. Кількість 

1. 
Активна електрична 

енергія 

по 31 грудня 2021 

року 
кВт*год 785066  

 

Технічні та якісні характеристики: 

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні 

відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України 

діючими на період постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна 

якість постачання. 

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих 

стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій 

споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. 

№ 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, інших нормативно-правових актів.  

3. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості 

електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації 

мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики 

напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».  

4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з 

урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору 

про закупівлю. 

5. Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, 

які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному 

веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. 

6. Місце поставки (передачі) Товару:  

Підрозділи Комунальне підприємство водоканалізаційне господарство “Ічень” 

Ічнянської міської ради Чернігівської області (16703, Чернігівська обл., м.Ічня, вул. 

Скубана, 1-А): 

№ Назва EIC Точка облiку Назва лічильника 

1 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z9130573523879 Артсвердловина 

с.Дружба 

Меридіан ЛТЕ-1.03 

2 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z5552424007668 ЗТП-565 Т-2 КНС NІК 2303 АRTT.1800.M.21 

3 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z5552424007668 ЗТП-565 Т-2 КНС NІК 2303 АRTT.1800.M.21 



4 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z8547560098114 ЗТП-566 Очисні 

споруди 

MTX 3G20.DD.3Z3-YD4 

5 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z8547560098114 ЗТП-566 Очисні 

споруди 

MTX 3G20.DD.3Z3-YD4 

6 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z8547560098114 ЗТП-566 Очисні 

споруди 

MTX 3G20.DD.3Z3-YD4 

7 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z8098948389450 КТП-405 Свердловина 

м.Ічня 

MTX 3G20.DD.3Z3-YD4 

8 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z8098948389450 КТП-405 Свердловина 

м.Ічня 

MTX 3G20.DD.3Z3-YD4 

9 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z8098948389450 КТП-405 Свердловина 

м.Ічня 

MTX 3G20.DD.3Z3-YD4 

10 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z6318049072856 Свердловина м.Ічня 

вул. Максиміхіна 

Энергомера СЕ 302 R31 

11 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z6318049072856 Свердловина м.Ічня 

вул. Максиміхіна 

Энергомера СЕ 302 R31 

12 КП ВКГ ІЧЕНЬ 62Z5271297596891 Свердловина 

с.Іржавець 

Меридіан ЛТЕ-1.03 

 

Загальна кількість, обсяг поставки: 785066  кВт*год 

 


	Кількісні вимоги:

