
Теплова енергія (09320000-8) (код ДК 021:2015: 09320000-8– Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція) 

      Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-05-001621-a 

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики теплової енергії повинні відповідати вимогам чинного 

законодавства України, що пред’являються до відповідного виду товару та надаваємих 

послуг. 

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

2 215 570,00 грн. 00 коп. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з 

урахуванням кошторисних призначень на 2021 рік, фактичних обсягів споживання 

теплової енергії Комунальним закладом "Вінницький міський палац дітей та юнацтва 

імені Лялі Ратушної" у 2020 році та діючих тарифів, затверджених постановою 

НКРЕКП від 30.11.2020 р. № 2263 «Про внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 09 вересня 2020 року № 1671»: 

Загальний обсяг теплової енергії по всім об’єктам теплоспоживання становить: 

Qопал=993,456 Гкал/рік 

Qгвп=359,671 Гкал/рік 

Для потреб опалення по двоставковому тарифу: 

-умовно-постійна частина  - 71214,35 грн./Гкал/год в місяць з ПДВ 

- умовно-змінна частина – 1217,72 грн./Гкал з ПДВ 

Для потреб гарячого водопостачання по одноставковому тарифу – 1687,24 

грн./Гкал з ПДВ. 

  

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

енергія) 

      Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-21-001261-a  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих 

державних стандартів якості, яким повинен відповідати відповідний вид товару.  

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». 



Постачальник повинен забезпечити дотримання загальних та гарантованих стандартів 

якості надання послуг електропостачальника, які передбачені Постановою НКРЕКП від 

12.06.2018  № 375 (зі змінами). 

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. 

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних 

обсягів споживання Комунальним закладом "Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва імені Лялі Ратушної" електричної енергії у 2020 році та ринкових цін на даний 

вид товару на момент оголошення закупівлі. 

 Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 

204813,00 грн. 

 


