ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик на закупівлю Електричної енергії
(ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія), очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))
Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-10-011351-a
Найменування замовника: Львівський національний академічний театр опери та
балету імені Соломії Крушельницької.
Місцезнаходження замовника: проспект Свободи, 28, Львів, Україна, 79008.
Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224620.
Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія
(ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія)
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресами
замовника
Вид процедури закупівлі: відкриті торги
ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-11-10-011351-a
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
2805000,00 (два мільйони вісімсот п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ.
Джерело фінансування: Власні кошти театру – 2396000,00 грн, державні кошти –
409000,00 грн.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
Обсяг постачання електричної енергії – 550000 кВт*год
Термін постачання: цілодобово до 31.12.2022р. включно. Початком постачання
електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в Заяві-приєднання
Місце постачання: за адресами об’єктів замовника:
1) головна будівля, що знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 28
(Галицький район м. Львова);
2) будівля художньо-виробничих майстерень, що знаходиться за адресою: м. Львів,
вул. Куліша, 6а (Галицький район м. Львова);
3) будівлі і споруди господарської зони, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул.
Гайдучка, 7 (Личаківський район м. Львова);
4) театральна каса, що знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 37
(Галицький район м. Львова)
Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної
енергії регулюються наступними документами:
- Законом України
«Про публічні закупівлі»
- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;
- Постановою
НКРЕКП
від
14.03.2018
№ 312 «Про затвердження
Правил
роздрібного ринку
електричної енергії»;

- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку»;
- Постановою
НКРЕКП
від 27.12.2017 №1469 «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»;
- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;
- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від
14.03.2018 № 312.
- Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про
ринок електричної енергії».
- Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про
ринок електричної енергії».
Порядок оплати:
Рахунки на оплату платежів, передбачених даним Договором, виписуються
Постачальником та надаються Споживачу через систему розрахунків «Персональний
кабінет»/ «Особистий кабінет» на web-сайті Постачальника та/або у структурному підрозділі
Постачальника до 9 числа місяця (включно), наступного за розрахунковим. Тривалість
періоду для оплати отриманих рахунків має не перевищувати 5 (п’ять) банківських днів з дня
отримання рахунку. Дата оплати рахунка (здійснення розрахунку) визначається датою, на
яку були зараховані кошти на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
Постачальника.
Документальне підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та
іншим вимогам предмета закупівлі:
Інші документи від Учасника:
3.1

Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння
ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки
паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих
підстав ненадання документу -для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців)
та
- паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий
паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією
обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить
безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого
статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами) - для фізичних осіб,
фізичних осіб- підприємців.

3.2

Інформація про підтвердження повноважень щодо підпису документів
тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі:
3.2.1 Якщо учасник юридична особа, він подає установчі документи:

- копія актуальної на дату подання редакції Статуту або Положення або інших
установчих документів,
або
- інформацію в довільній формі з кодом доступу для завантаження таких
документів з відкритого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch);
3.2.2 У разі підписання пропозиції посадовою (службовою) особою учасника,
яка уповноважена підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично
значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів –
розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи
(наказ про призначення та/або протокол зборів засновників, тощо);
У разі підписання документів пропозиції та\або подання тендерної
пропозиції іншою особою - копія довіреності чи доручення, виданої керівником
Учасника, що має містити повноваження службової (посадової) особи учасника на
підписання та завірення документів, що входять до складу тендерної пропозиції
та\або подання тендерної пропозиції;
та
- копії документів, які підтверджують статус та повноваження особи, яка
видала доручення (довіреність).
3.2.3 За наявності в установчих документах Учасника певних обмежень щодо
підпису тендерної пропозиції та\або укладення договору та\або наявність обмежень
відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю», такий Учасник додатково у складі свої пропозиції
надає відповідні документи, які підтверджують право особи підписувати тендерну
пропозицію та документи, що входять до її складу, зокрема:
- копію рішення загальних зборів учасників товариства або рішення власника
про дозвіл на участь у закупівлі та/або укладання Договору за результатами
закупівлі;
- копії документів бухгалтерської звітності, які визначають вартість чистих
активів учасника за 2020 рік (Баланс, звіт про фінансові результати тощо).
У разі відсутності таких обмежень, учасник надає довідку у довільній формі
про те, що підстави для отримання згоди від загальних зборів учасників на участь у
закупівлі та укладання Договору за результатами закупівлі відсутні, а також копії
документів бухгалтерської звітності, які визначають вартість чистих активів
учасника станом за 2020 рік (Баланс, звіт про фінансові результати тощо).
3.2.4 Фізична особа чи фізична особа-підприємець у складі тендерної
пропозиції подає інформацію в довільній формі про реєстраційний номер облікової
картки платника податків та/або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної фіскальної служби (державної податкової служби) і мають відмітку у
паспорті).

3.2.5. Якщо тендерну пропозицію подає об’єднання учасників, до неї воно
обов’язково має включити документ(-ти) про створення такого об’єднання:
- рішення про утворення об’єднання, статут та\або установчий договір та
або засновницький договір,
- копію рішення АМКУ про погодження установчих документів та статуту
об’єднання учасників.
Якщо тендерну пропозицію подає об’єднання учасників-нерезидентів
зі створенням або без створення окремої юридичної особи, до неї воно обов’язково
має включити документ(-ти) про створення такого об’єднання:
- договір про спільну діяльність;
- рішення засновників об’єднання, оформлене відповідно до законодавства
іноземної держави;
- виписка з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний
суб’єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору;
- довідка від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок
подавця.
Відокремлений
підрозділ
іноземної
компанії,
організації
(представництва)подає документ про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) такого
підрозділу на території України, а саме:
- свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом
виконавчої влади з питань економічної політики, — для представництв іноземних
суб’єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII;
- документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що
засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на
функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, —
для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.
Якщо тендерну пропозицію подало об’єднання учасників, що не являються
юридичною особою, до неї воно обов’язково надає витяг/наказ або інший
правовстановлюючий документ, на особу про право підпису тендерної пропозиції
та договору.
3.3

Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, в якій
зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного
характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено
законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну
ліцензію або документ дозвільного характеру або відповідну Постанову
НКРЕКП.

3.4

Підтвердження відповідності пропозиції Учасника необхідним технічним,
якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній
технічній специфікації у вигляді листа-гарантії наступного змісту: «Ми,
зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї
пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета
закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що

містяться в тендерній документації, в т.ч. Додатку 2 тендерної документації, а
також підтверджуємо можливість поставки товару, у відповідності до вимог,
визначених згідно з умовами тендерної документації ».
3.5

3.6

3.7

Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених
статтею 236 ГКУ наступного змісту:
“Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між
Учасником (повна назва Учасника) та Замовником господарсько-адміністративну/і
санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від
встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”.
Примітка:
*У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти
рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити
тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає встановленим абзацом
першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»
вимогам до учасника відповідно до законодавства.
Довідка, видана обслуговуючим банком, з інформацією про наявність у
учасника рахунку із спеціальним режимом використання.
Довідка в довільній формі, в якій зазначити інформацію про те, чи
створено учасником Центру обслуговування споживачів (клієнтів) відповідно до
вимог «Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою
НКРЕКП від14.03.2018 № 312,
та кол-центр, який відповідає вимогам,
встановленими Постановою НКРЕКП «Про затвердження Мінімальних вимог до
якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами» № 373 від
12.06.2018 р (зі змінами).

3.8

Учасник у якого не створено Центр обслуговування споживачів (клієнтів)
відповідно до вимог «Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
Постановою НКРЕКП від14.03.2018 № 312, в зв’язку з тим, що ним обслуговується
менше 50 000 споживачів, повинен надати довідки від всіх операторів системи
розподілу, з якими учасником укладено договори електропостачальника про
надання послуг з розподілу електричної енергії, з інформацією про кількість
споживачів, яких він обслуговує на території відповідного оператора системи
розподілу електричної енергії. Довідки повинні бути видані не пізніше 15
календарних днів відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій.
Отримання та надання у складі пропозиції довідок необхідно для
документального підтвердження відсутності обов’язку створення Центру
обслуговування споживачів (клієнтів), який відповідає вимогам «Правил
роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП
від14.03.2018 № 312, в зв’язку з тим, що учасником обслуговується менше 50
000 споживачів

3.9

Учасник, у якого не створено кол-центр, який відповідає вимогам Постанови
НКРЕКП «Про затвердження Мінімальних вимог до якості обслуговування
споживачів електричної енергії кол-центрами» № 373 від 12.06.2018 р., в зв’язку з
тим, що ним обслуговується менше 100 000 споживачів, повинен надати довідки від

всіх операторів системи розподілу, з якими учасником укладено договори
електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, з
інформацією про кількість споживачів, яких він обслуговує на території
відповідного оператора системи розподілу. Довідки повинні бути видані не пізніше
15 календарних днів відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій.
Отримання та надання у складі пропозиції довідок необхідно для
документального підтвердження відсутності обов’язку створення кол-центру, який
відповідає вимогам Постанови НКРЕКП «Про затвердження Мінімальних вимог до
якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами» № 373 від
12.06.2018 р., в зв’язку з тим, що учасником обслуговується менше 100 000
споживачів.
3.10

3.11

3.12

Гарантійний лист в довільній формі про відсутність висновку/висновків
органів державного фінансового контролю про виявлення порушень вимог п. 2 ч. 5
ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», за результатами
моніторингу/моніторингів публічних закупівель, які проводились за кодом ДК
021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія та в яких Учасника було визнано
переможцем.
У разі якщо Замовником буде перевірено та виявлено, що за результатами
моніторингу/моніторингів процедур публічних закупівель, які проводились за кодом
ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія та в яких Учасника було визнано
переможцем, органами державного фінансового контролю зроблено висновок про
виявлення порушень вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»,
Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та
відхиляє учасника як такого, що не відповідає встановленим абзацом
першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»
вимогам до учасника відповідно до законодавства.
Інформаційна довідка про учасника процедури закупівлі із зазначенням
наступної інформації:
1. Повна назва учасника;
2. Код ЄДРПОУ;
3. Юридична та поштова адреса;
4. Банківські реквізити обслуговуючого банку;
5. Статус платника податку та індивідуальний податковий номер;
6. Контактний номер телефону, Е-mail;
7. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.);
8. Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.);
9. Відомості про підписанта документів тендерної пропозиції (посада, ПІБ, тел.).
Сертифікат, виданий на ім’я учасника, діючий на дату подання пропозиції,
3
який підтверджує, що система управління учасника відповідає ISO 37001:2016
«Системи управління протидії корупції. Вимоги» (або еквівалент). Сфера діяльності,
на яку поширюється сертифікована система управління, повинна включати
постачання електричної енергії.

