
ДОГОВІР № '//3 
про закупівлю електричної енергії

'/Іафи&с&с*̂ ' №  201 У  року
0/3 И І  ҐуО ^ ’̂ ім? ^  -  Па-а4<^ЬЬ Ь /> и £  я г

в особі £ < у С И, <$, ____________ • Щ° Д'є на підставі
СА<*ииллл>ц̂ ьоои________ _________________________________ (далі - Замовник), з

однієї сторониГЙПублічне акціонерне товариство “Хмельницькобленерго”, в особі заступника
директора комерційного ___  }С ф А & '4Л __£>' &  -  ___• що л‘є на підставі
Статуту (далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - 
Договір):

І. 1 Іредмет договору
1.1. Предметом Договору є узгоджені Сторонами, у відповідності до вимог Закону України 

"Про публічні закупівлі”, умови купівлі-продажу товарів(послуг). зазначених в п.1.3.. 
постачання(надання) яких здійснюється з одночасним дотриманням Сторонами умов договору
про постачання електричної енергії № -/_Г2____ (далі Договір про постачання), укладеного між
Сторонами за нормами Закону України "Про електроенергетику”.

Укладення Договору не є підставою припинення дії чи розірвання Договору про постачання, 
не звільняє 'Сторони від виконання його умов та не поділяє предмет купівлі-продажу 
товарів(послуг) цього Договору та Договору про постачання, на окремий предмет купівлі- 
продажу товарів(лослуг). Сторони визнають предмет закупівлі цього Договору та Договору про 
постачання як один(одну) і гой самий( і ту саму) товар(послугу).

1.2. Учасник зобов'язується у 201 році поставити Замовникові товари(послуги). зазначені в 
п.1.3. Договору, а Замовник - прийняти і оплатити їх вартість в повному обсязі та здійснити 
інші платежі у терміни згідно з умовами Договору та чинного законодавства.

1.3. Найменування товару:
електрична енергія (код Національного класифікатора України ДК 021 :*2015"Сдиний 

закупівельний словник”- 09310000-5) активна в обсязі 400 ОСО____ кВ г. год..
Обсяг закупівлі може бути зменшений залежно від фінансування видатків та фактичної 

потреби Замовника. Угоду до цього Договору про зменшення фізичних обсягів закупівлі 
Сторони додатково не укладають.

Згідно ч.32. ст.1. Закону України "Про публічні закупівлі”, як за складову товару. \ випадку 
виникнення відповідних явищ фізико-технічного чи організаційно-технічного характеру. 
Замовник окремо оплачує Учасник) за перетікання реактивної електроенергії, перевищення 
договірних величин споживання енергії електричної активної, перевищення договірних 
граничних величин електричної потужності, в обсягах згідно рахунків Учасника.

Розрахунковий обсяг енергії електричної реактивної —  кВар-год.
1.4. Зобов'язання за цим договором виникають у випадку затвердження Замовнику 

бюджетних призначень на закупівлю товарів (послуг), зазначених в п.1.3. У випадку 
відсутності бюджетних призначень Сторони діюгь відповідно п.6.1.4. Договорх.

II. Якість товарів, робіт чи послуг
2.1.Учасник повинен передати (поставити) Замовнику говари( послуги), якість яких 

відповідає умовам Державного стандарту України.

III. Ціна договору
3.1 .Ціна цього Договору станови ть 300 000 грн. коп.(

. ___ (Ю СОІЇ._____ __________________  ___________________________ грн. коп.).
у т.ч. ПДВ 20%. та може бути змепшена(збільшена) у встановленому Законом України "Про



публічні закупівлі” порядку, шляхом укладення додаткової угоди (ціна Договору визначається 
з урахуванням норм Податкового кодексу України). З них:

кошти загального фонду ______________________________ гРн-._ коп.. в т.ч.ПДВ 20%;
кошти спеціального фонду____________ ______  грн.___коп.. в т.ч.ПДВ 20%;
відшкодовані кошти орендарів^________________________грн. коп.. в т.ч.ПДВ 20%.

3.2. У випадку затвердження Постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі-НКРНКП) для Учасника нової 
величини роздрібного відпускного тарифу, ціна за одиницю товарів ( послуг), відповідно до 
ч.7.п.4. ст.36 Закону України 'ТІро публічні закупівлі”, може бути зменшена ( збільшена).

3.3.Замовник отримує інформацію про величину роздрібного відпускного тарифу з 
повідомлення, яке Учасник у встановленому порядку щомісячно розміщує на офіційному сайті 
\у\у\у.Ьое.сот.иа та в газеті ‘'Подільські вісті”. Угоду про зміну регульованого відпускного 
тарифу Сторони додатково не укладають.

3.4.На момент укладення Договору сума кошторисних призначень 
становить №  о о а ____  гри. о п  коп..

IV. Порядок здійснення оплати 
4.1.Замовник оплачує товари(послуги), зазначені в п.1.3. цього Договору, за умовами 

додатку №10'ТІорядок розрахунків” Договору про постачання. По зобов'язаннях, строки 
оплати яких додатком №10 не обумовлені, оплата проводиться у вказані в рахунках строки, (і 
інших випадках, за нормою ч.2. ст.530 Цивільного кодексу України Замовник проводять 
оплату в семиденний строк від дня пред’явлення вимоги.

V. Поставка товарів
5.1. Строк поставки(персдачі) товарів(послуг): до 31 г рудня 201?^року.
5.2. Місце поставки (передачі): Хмельницька область, електроустановки Замовника згідно 

переліку та місць встановлення відповідно Договору про постачання.

VI. Права та обов'язки Сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1 .Дотримуватись обсягів споживання електричної енергії і величин використання 

електричної потужності, визначених Договором про постачання;
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за поставлені, згідно п.1.3. Договору 

товари(послуги), та інші передбачені цим Дог овором платежі;
6.1.3. Передбачити в кошторисі асигнування на оплату встановлених абз.З. п.1.3. га п.7.3. 

Договору зобов'язань;
6.1.4.Письмово повідомити Учасника про відсутність бюджетних призначень на закупівлю 

товарів (послуг) зазначених в п.1.3.. припинити споживання електроенергії та відшкодувати 
збитки, завдані Учаснику внаслідок споживання електроенергії понад обсяг бюджетних 
призначень на її закупівлю.

6.1.5.Добровільно, шляхом оплати рахунків, відшкодувати завдані Учаснику збитки, 
внаслідок не виконання або неналежного виконання Договору.

6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, 

повідомивши про це його у строк згідно Правил користування електричною енергією(далі- 
ПКЕЕ);

6.2.2. У випадку використання коштів на оплату зобов'язань, передбачених абз.З.п.1.3. га 
п.7.3. цього Договору, зменшити вказаний в абз.1. п.1.3. фізичний обсяг закупівлі 
товарі в(послут). без зміни зазначеної в п.3.1. ціни договору та без уклалення;|щрдіяг)во^ угоди 
між Сторонами. __

1 Ї(Х йЯТО Н* в*1®'
Учасник зобов’язаний:  ̂ ^



6.3.1. Забезпечити поставку товарів(послуг) у строки, встановлені цим Договором.

6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари(послуги) та 

інші платежі, що передбачені цим Договором;
6.4.2.У разі невиконання зобов'язань Замовником, достроково розірвати цей Договір, 

повідомивши про це Замовника у встановлений ІІКЕЕ строк.

6.5. Інші права та обов'язки:
6.5.1.У випадку необхідності конкретизації прав та обов'язків, які не обумовлені текстом 

даного Договору. Сторони керуються умовами Договору про постачання та ПКІ1.

VII. Відповідальність Сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 

несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з вини Учасника. Учасник 

сплачує Замовнику пеню у розмірі 0.5% від вартості не поставленого вчасно товару за кожний 
день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діяла у період, за який сплачується пеня, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім 
сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу 
інфляції.

7.3. У разі порушення обумовлених п.4.1. Договору термінів оплати активної га реактивної 
електроенергії Замовник сплачує Учаснику пеню у розмірі 0.5% від вартості простроченого 
зобов'язання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та у встановленому 
законодавством порядку сплачує заборгованість з урахуванням індексу інфляції і 3% річних.

7.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що 
виникли до моменту закінчення його дії. та відповідальності за порушення, які мали місце 
під час дії Договору.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували 
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (форс-мажору). В г.ч. аварії, 
катастрофи, стихійного лиха, ситуацій, що створюють загрозу сталості енергосистемі чи 
енергетичній безпеці України або її окремих регіонів.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які подаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплати Учасник повертає Замовнику кошти, а Замовник погашує заборгованість перед 
Учасником, протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2.У разі недосягнення Сторонами згоди, спори(розбіжності) Сторони вирішують у судовому 

порядку.
X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 201 2̂  року.



10.2. Відповідно ст.631 Цивільного кодексу України, умови Договору можуть 
застосовуватись до відносин між Сторонами, які виникли до його укладення.

10.3. Дія Договору може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури 
закупівлі товарів(послуг), згідно п.1.3. даного Договору, на початку наступного року, в обсязі, 
що не перевищує 20 відсотків від суми, визначеної даним Договором, якщо видатки на цю 
мету затверджено у встановленому порядку.

10.4. У випадку припинення Учасником постачання(надання) Замовнику товарів(послуг) на 
підставі Договору про постачання, одночасно припиняється постачання(надання) Замовнику 
товарів(послуг) на підставі цього Договору.

11.1. Зміни до Договору Сторони вносять шляхом укладення додаткових угод, якщо інше не 
передбачено текстом Договору.

11.2. Додаткові угоди є невід'ємною частиною Договору.
11.3. Додаткові угоди до Договору можуть бути укладені за місцем знаходження Замовника, 

зі сторони Учасника за підписом керівника безбалансового структурного підрозділу - району 
електричних мереж(РЕМ), що діє на підставі довіреності.

11.4.Для врегулювання питань щодо предмета Договору, зобов’язань, прав та 
відповідальності Сторін, порядку визначення та узгодження договірних величин споживання 
електричної енергії та потужності, порядку обмеження та припинення електропостачання, 
обліку електричної енергії та порядку розрахунків, відносин із третьою стороною, об’єктивно 
присутньою у процесі забезпечення Замовника електричною енергією та інших умов, що 
виникли в ході виконання Договору, але не відображені в його тексті. Сторони керуються 
умовами Договору про постачання.

11.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. інші умови

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник: Учасник:
ПАТ "Хмельницькобленерго”, 
29016м.Хмельницький, 
вул.Храновського, 11А 
Банківські реквізити: 
в Філії -  Хмельницькому ОУ АТ 
«Ощадбанк»
МФО 315784.

ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»
32300. Хмельницька обл.., м. Кам'янець- 
Подільський, вул.. Соборна. 1 тел. 23982,21116 
Банківські реквізити:
Загальний фонд -
р/р 35214084013603, в Держказначейська служба 
України. м.Київ. МФО 8201 72,
Спеціальний ф о н д -
р/р 35229284013603, ДКСУ м Київ.
МФО 820172.

для оплати активної енергії:
р/р2603130100993 

пені,3%річних, інфляційних:
р/р 2600930101993 
код СДРПОУ 22764672. 
Кам'янець-І Іодільський МРЕМ 
для оплати реактивної енергії;
р/р 2600830002570

Сільченко Н.А.
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ЗВІТ X
про результати проведення процедури закупівлі 

ІІА-2017-02-13-000646-Ь 
Дата формування звіту: 20.02.2017

ДВНЗ "Кам'янець-Подільський
1. Найменування замовника: коледж  будівництва,

архітектури та дизайну"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 0 1 2 7 6 0 0 0

3. Конкретна 
назва 
предмета 
закупівлі

4. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)л

5. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

6. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг

7. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

35.11.1 ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична енергія 
ДК 016:2010:
35.11.1 — Енергія 
електрична

400000 кВт год

.. . __ ____

32300,
Хмельницька обл., 
Кам'янець - 
Подільський, 
Соборна, 1

------------------------- і
від 01.01.2017
до 31.12.2017

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення 13 .02 .2017  17:04  
процедури закупівлі:

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 1

10. Найменування учасників 11. Ціна 12. Ціна 13. Інформація про
процедури закупівлі (для пропозицій пропозицій наявність і відповідність
юридичної особи) або учасника до учасника установленим
прізвище, ім'я, по батькові початку після законодавством вимогам
(для фізичної особи) аукціону (ціна закінчення документів, що

пропозиції на аукціону підтверджують
переговорах у відповідність учасників
разі кваліфікаційним критеріям
застосування згідно зі статтею 16 Закону
переговорної України "Про публічні
процедури закупівлі", та
закупівлі) наявність/відсутність 

обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону



ПАТ 300 000 І/АН 300 000 Відповідає
"Хмельницькобленерго" з  ПДВ ПАН з кваліфікаційним

пдв критеріям,
встановленим в
тендерній  документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір 
укласти договір:

15. Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в 
результаті проведення торгів не було укладено 
договір про закупівлю):

16. Дата укладення договору про закупівлю:

17. Найменування учасника (для юридичної особи) 
або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), 
з яким укладено договір про закупівлю:

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено 
договір про закупівлю:

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення 
до виконання робіт або надання послуг):

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями 
про укладену рамкову угоду, за якою укладено 
договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі 
за рамковими угодами):

1 3 .02 .2017  17:11

Відсутні

2 0 .0 2 .2017  

ПАТ "Хмельницькобленерго"

29016 , Україна, Хмельницька 
обл. обл., Хмельницький, вул. 
Храновського, Н А

Відсутня

зоо ооо і ; а н  з  пдв
Відсутня


