
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 1 ] жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його

очікуваної вартості.

Назва предмета 
закупівлі

Обґрунтування  
технічних і якісних 

характеристик  
предмета закупівлі

Обґрунтування 
очікуваної вартості

Розміру бюджетного 
призначення

Конкурентна 
процедура закупівлі 

доступна за

09310000-5 - Електрична енергія Електрична енергія

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації 
мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014. Характеристики напруги 
електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010. IDT).

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, 
рівного 24 годинам.

Очікувана вартість визначена з урахуванням фактичних обсягів споживання електричної енергії у 2021році та 
методом моніторингу ринкових цін електричної енергії на поточний період та на основі останніх розрахунків 
електричної енергії

Очікувана кількість закупівлі складає 700000 кВт*год Очікувана вартість закупівлі визначена як добуток 
кількості і вартості електричної енергії на ринку та складає 4025000,00 Гривня, з урахуванням ПДВ. Розмір 
бюджетного призначення визначено виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі

UA-2021-12-08-008852-a

посиланням:



Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЛАЙФ ЕНЕРДЖІ ГРУП»

58000, м Чернівці, проспект Незалежності. 114 33 
код ЄДРПОУ 43883tr59. р р L А1535&33400нГЮ26000300863934 в ЛІ «Ощадбанк - м Чернівці \1ФО 356334 

_________ тел -3S (050) 560-184*5. е-шаїї iiieenerg> groups gmail com, cam http lifeenergyuroups com

Вих. 478 від 29.11.2021 м.Чернівці

Тендерному комітету Замовника

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ціна не включає витрати на розподіл електричної енергії

'.N»1111__ Наимен\вання предмету закупівлі Одиниця виміру Ціна за одиницю
1___________ Електрична енергія __ кВт гол____________ 5,75_______

Директор з **, P.M. Шафранський



Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 56, офіс 104 
Контактні телефони: +380667588233, +380674574313, +380674574323 (бухгалтерія) 
Електронна пошта: sawestf5iukr.net, заууеаі  account@ukr.net (бухгалтерія)
Веб сайт: ва^^езигасіе

Код ЄДРП0У: 43661874 
ЕІС код: 56X9300001168804

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
______________ «САВЕСТ ТРЕЙД»

ІПН: 436618723013 
SAWEST TRADE LLC

Листопад 2021 року

ВІТАЄМО ВАС!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВЕСТ ТРЕЙД» пропонує можливість розпочати 

ділові відносини на ринку постачання електричної енергії споживачу. Запрошуємо Вашу організацію до 

прямого діалогу щодо особливостей законодавства з постачання електричної енергії споживачу. Також 

зазначаємо, що до кінця другої декади Грудня 2021 року економічно вигідною і доцільною ціною електричної 
енергії (з послугою передачі) на Січень 2022 року ТОВ «САВЕСТ ТРЕЙД» вважає 5.79 грн/кВт (з ПДВ). Можливі 

подальші корегування цінових показників в залежності від обсягів споживання Вашої організації та строків 
постачання.

Якщо Ви маєте запитання, ми надамо конструктивну консультацію спираючись на попередній досвід 

ТОВ «САВЕСТ ТРЕЙД». В разі необхідності отримання додаткової інформації у сфері постачання електричної 
енергії, наш юридичний відділ допоможе визначити подальші дії для Вашої організації.

ЗАПЕВНЯЄМО -  ПРОЗОРІ КОМУНІКАЦІЇ РОЗПОЧИНАЮТЬ ДОВГОСТРОКОВІ ВІДНОСИНИ!

Директор ТОВ «Савест Трейд» 
Слепньов Сергій Олександрович

mailto:account@ukr.net


E N E R G Y 3 6 5
F O R C E  IN P A R T N E R S H I P

TOB «ЕНЄРДЖ! 365»
01001, м. Київ, 8 уд. Володимирсьга, 18/2, оф 12 

телУфакс (063) 531-48-74, (044) 229-93-96 
ОТ UA 39 305299 0000026030036211639 у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», 

МФО 305299, Кпд ЄДРПОУ 41447959, ІПН 4144 79526599 
mai!: 3fücepsnergÿ3G5xora.ua, www.energy355xom.ua

Bitx.No № 4 6  
від 18.11.2021 p.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, TOB «Енерджі 365», надаємо свою пропозицію орієнтовної ціни на 2022 рр., для 
проведення процедури електронних торгів на закупівлю: код ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» 09310000-5 Електрична енергія, 3 врахуванням різкого зростання 
цін на електроенергію та прогнозованої зміни тарифу на передачу в 2022 році:

№
з/п

Найменування предмета 
закупівлі

Од.
виміру К-ть

Ціна за 
одиницю 
товару, 

грн.з 
ПДВ*

Всьог о, грн. 3 
ІІДВ*

1.

ДК 021:2015:09310000-5: 
Електрична енергія (активна, з 

врахуванням тарифу на передачу, 
, і  врахуванням тарифу на 

розподіл)

кВт-год 820 000 6,50 5 330 000,00

Загальна вартість тендерної пропозиції, гри. з ПДВ*
5 330 000,00

1. Місце поставки товарів:
Відділ освіти, молоді та спорту Глибоцької селищної ради

2. Строк поставки товарів:
2022 рік

3. Технічні характеристики:

Загальна потреба -  820 000 кВт-год 

група - Б

Інформація про тарифну систему, за якою працює підприємство (роздрібний 
тариф або тариф диференційований за періодами доби) -роздрібний тариф

Існуючий графік оплати за електроенергію: Розрахунковим періодом за Договором 
є 1 календарний місяць (з першого по останнє число місяця). Розрахунки за електричну 
енергію здійснюються Споживачем після поставки Товару згідно з актом приймання- 
передачі електричної енергії виключно грошовими коштами на рахунок Постачальника.

У

http://www.energy355xom.ua


Інформація про наявність діючого Свідоцтва про метрологічну атестацію 
ЛСКОЕ (ЛУЗОД), акта вводу в промислову експлуатацію АСКОЕ (ЛУЗОД) та про засоби 
обліку електричної енергії:

Відсутнє

Щодобове погодинне споживання електричної енергії підприємством заліт ній та 
зимовий місяць (додається окремим файлом, дані беруться з встановленіїих па вашому 
підприємстві АСКОЕ/ЛУЗОД в форматі Excel. В разі відсутності подасться 
середньодобове споживання (режимний день).

Відсутнє

Інформація про субспоживачів (при їх наявності):

Відсутнє

4. Умови оплати:
Споживач зобов’язаний сплатити вартість поставленої (спожитої) електричної енергії, 

на підставі Акту приймання-передачі електричної енергії та виставленого Постачальником 
рахунку на оплату, у строк, до кінця місяця наступного за звітним.



М . / I  o tM lf У S f f -  (м  - № W . - //М На 885 від 22.11.2021 р.

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту 
Глибоцької селищної ради
60400, Україна, Чернівецька 
область,
смт. Глибока, вул. Шевченка, 1

Про надання комерційної пропозиції

На ваш запит повідомляємо, що в 2022 році ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" 

постачатиме електричну енергію за ціною близько 6,50 грн. за 1 кВт/год, включаючи 

тариф на розподіл.

З повагою,

Катерина ПАРАСКА
Директорка ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ'

ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" Тел.: +380 372 58 72 32 e-mail: office@cvgaszbut.i04.ua
=ул. Сидора Воробкевича, 1 А, Чернівці, 58018, Україна h ttp s ://СУ. sas/but.C O ffl.tia

mailto:office@cvgaszbut.i04.ua
https://%d0%a1%d0%a3

