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Публічні закупівлі енергосервісу здійснюються за процедурами публічних

закупівель у порядку, встановленому Законом України "Про публічні

закупівлі" для закупівлі послуг, з урахуванням особливостей, 

встановлених Законом України “Про запровадження нових інвестиційних

можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів

підприємницької діяльності для проведення масштабної

енергомодернізації”, котрий передбачає закупівлю проведення комплексу 

технічних та організаційних енергозберігаючих та інших заходів, 

спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або

витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-

комунальних послуг порівняно із споживанням за відсутності таких заходів. 

Цей Закон застосовується до всіх замовників, які здійснюють закупівлі

енергосервісу, незалежно від вартості предмета закупівлі. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1197-18


Основні етапи процедури закупівлі енергосервісу
шляхом відкритих торгів



Для публікації поцедури необхідно виконати наступну послідовність дій:

В  своєму кабінеті необхідно натиснути кнопку  «МІЙ ДЗО»  та  обрати 

«МОЇ ЗАКУПІВЛІ» далі обрати одну із опцій та натиснути «СТВОРИТИ 

ЗАКУПІВЛЮ».



Далі відкриється  форма для створення  закупівлі та в розділі «ОСНОВНІ 
ПАРАМЕТРИ ЗАКУПІВЛІ» потрібно обрати процедуру «Відкриті торги для закупівлі
енергосервісу».



Далі заповнюєте всі поля передбачені формою. В полях «Метод закупівлі» та «Джерело 

фінансування закупівлі» вказуєте необхідне значення. «Облікова ставка НБУ» 
вказується та , що діє на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу –

поле обов’язкове для заповнення, зміна значення( в період подання пропозицій) вважається

зміною умов. «Мінімальний крок підвищення показника ефективності під час 

аукціону» вказується в  %, і допустимі значення від 0.5% до 3%. У полі «Фіксований 

відсоток суми скорочення витрат замовника» - у випадку фінансування виключно за 

рахунок Учасника то це значення від 80-100%, якщо співфінансування від 0-80%



Далі заповнюєте розділ «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ»де вписуєте назву в полі

«Опис предмета закупівлі» та «Примітки» (поле не обов’язкове для заповнення).



Далі заповнюєте «Специфікація закупівлі» де заповнюєте всі поля та

визначаєте код класифікатора за довідником 99999999-9 - Не визначено, та в

Додатковій класифікайії - 000 - Спеціальні норми (ДБН, ГБН, ДСТУ) та інше



Після заповнення загальної інформації про закупівлю українською мовою необхідно 
натиснути вкладку «IN ENGLISH» та обов’язково вписати на англійській мові назву 

закупівлі в полі «Опис предмета закупівлі» та «Опис окремої частини або частин 
предмета закупівлі(лота)»



Далі завантажуєте файли  тендерної документації, якщо необхідно заповнюєте 

інформацію про додаткову контактну особу, зазначаєте кінцевий строк подання 

тендерних пропозицій (не менше 30 календарних днів) та час закінчення (за 

бажанням). Після заповнення форми оголошення натискаєте ОПУБЛІКУВАТИ, або 

зберігаєте як чернетку.



Після успішної публікації закупівлі обов’язково потрібно «НАКЛАСТИ ЕЦП НА УМОВИ 
ОГОЛОШЕННЯ». Також можете скористатись кнопкою РЕДАГУВАТИ  (якщо потрібно 

внести зміни), ВІДМІНИТИ ( якщо необхідно відмінити процедуру), та ЗАПРОСИТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКА 




