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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ З ОСОБЛИВОСТЯМИ 

на закупівлю: 

Електрична енергія з постачанням та передачею, код 09310000-5 – Електрична енергія  

за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 

 

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями 

Вид предмету закупівлі – товар 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія: 

- Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м.Львова" 

- м. Львів, вул. І. Федорова, 9 

- 05537093 

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, 

зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, 

установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх 

об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади) 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 

назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності):  

- Електрична енергія з постачанням та передачею, код 09310000-5 – Електрична енергія за 

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 

- ДК 021:2015 09310000-5 – Електрична енергія 

3. Кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання 

послуг: 

-  104 000  кВт/год  (18000+48000+38000)  

- Кількість та обсяг визначені Замовником у Додатку №2 до тендерної документації. 

-  адреса поставки електричної енергії: 

вул. І.Федорова, 9 

вул. Є.Плужника, 6 

вул. Випасова, 11 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 

- 459 840 грн з ПДВ (чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот сорок) гривень, 00 коп. 

(108000+288000+63840)  

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 

- 31.12.2023 

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 

- 16.12.2022 00:00 год. 

7. Умови оплати: 

- Подія: Поставка товару 

Опис: Згідно умов договору про закупівлю. 

Тип оплати: Пiсляоплата  

Тип днів: Банківські 

Розмір оплати (%): 100 

Період (днів): 5 

8. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: 

- Під час проведення закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються 

українською мовою. 

Тендерна пропозиція учасника та всі документи, що мають відношення до тендерної 

пропозиції, складаються українською мовою*.  
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*Примітки:  

- документи, видані органами державної влади/ підприємствами/ установами/організаціями 

іноземних держав подаються з перекладом українською мовою.  українською мовою. 

Переклад (або справжність підпису перекладача) мають бути засвідчені нотаріально або 

легалізовані у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути 

автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.  
- ця вимога не стосується документів тендерної пропозиції, які безпосередньо не 

створювалися для участі у цій закупівлі та/або ті, що видані учаснику іншими 

підприємствами, установами, організаціями, якщо ті чи інші документи в оригіналі складені 

російською мовою (до прикладу, трудова книжка, наказ про прийняття на роботу, 

сертифікат тощо). 

- 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, адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, найменування 

торговельної марки, знаків для товарів та послуг, загальноприйняті міжнародні терміни 

викладаються мовою їх загально прийнятого застосування та перекладу на українську мову 

не потребують. 

9. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник 

вимагає його надати): 

- Не вимагається. 

10. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення 

відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього 

Закону: 

- Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до абзацу 

першого пункту першого частини 1 статті 10 Закону. Положення частини третьої статті 10 

Закону до відкритих торгів, оголошених замовником згідно з Особливостями, не 

застосовується. 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах 

від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 

- 0,5 % 

12. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): 

- Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критеріїв і методики оцінки, 

зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного 

аукціону. 

Критеріями оцінки є: 

 – «Ціна» (вказується для платників ПДВ – «з ПДВ», а для не платників – «без ПДВ») 

Питома вага критерію «Ціна» становить 100%. 

 
 Уповноважена особа                                                                                                Ігор Климишин   
                                                                                        

 
 


