
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11,10.2016 № 710 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами)').

1 Назва предмета закупівлі Електрична енергія ДК 021:2015 

09310000-5: (Електрична енергія).

2 Вид процедури Відкриті торги.

3 Ідентифікатор закупівлі иА-2021-08-11-001351-с

4 Обґрунтування технічних 
та якісних характеристик  
предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі 
регулюються та встановлюються Законом України «Про 
ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-УІІ1, 
Правилами роздрібного ринку електричної енергії 
(Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі- 
ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження 
господарської діяльності з постачання електричної енергії 
споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 
1469), Ліцензійними умовами провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова 
НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком 
забезпечення стандартів якості електропостачання та 
надання компенсації споживачам за їх недотримання, 
затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 
та іншими нормативно-правовими актами чинного 
законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють 
взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної 
енергії. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ 
визначено, що якість електропостачання - це перелік 
визначених Регулятором показників (і їх величин), які 
характеризують рівень надійності (безперервності) 
електропостачання, комерційної якості надання послуг з 
передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а 
також якість електричної енергії. Для забезпечення 
безперервного постачання електричної енергії Замовнику 
Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю 
електричної енергії в обсягах, що за належних умов 
забезпечать задоволення попиту на споживання 
електричної енергії Замовником. Учасник зобов'язується 
забезпечити комерційну якість постачання електричної 
енергії, що передбачає вчасне та повне інформування 
Замовника про умови постачання електричної енергії, 
ціни на електричну енергію та вартість послуг, що 
надаються, надання роз'яснень положень актів чинного 
законодавства, якими регулюються відносини Сторін,



ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а 
також можливість вирішення спірних питань шляхом 
досудового врегулювання.

5 Обґрунтування розміру 
бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно 
до кошторису за загальним фондом КЕКВ 2273 на 2021 
рік і складає 210 000,00 грн.

і

6 Очікувана вартість 
предмета закупівлі

210000,00(Двісті десять тисяч гривень 00 
коп.)гривень, з ПДВ.

7 Обґрунтування очікуваної 
вартості предмета 
закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена 
із застосуванням При мірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 
методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на 
підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої 
інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у 
відкритому доступі, а також аналізу інформації про 
аналогічні закупівлі, розміщені на 
сайті https://prozorro.gov.ua,а також інформація про тариф 
на послугу з передачі електричної енергії оператора 
системи передачі — НЕТ< «Укренерго».

Фахівець з публічних закупівель ремій Ю.В.
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