
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)). 

Замовник  - Державний навчальний заклад "Новояворівське вище професійне 

училище", місцезнаходження - вул. Шевченка, 20, м. Новояворівськ, Львівська обл., 

81053, код ЄДРПРОУ – 05536969. 

 

1 Назва предмета закупівлі Електрична енергія ДК 021:2015 

09310000-5: (Електрична енергія).  

2 Вид процедури Відкриті торги. 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-03-009461-c 

4 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Обґрунтування технічних характеристик.  

Термін постачання — до 31.12.2022 року.  

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг 

споживання електричної енергії. За одиницю виміру 

кількості електричної енергії приймається кіловат-година, 

яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями 

потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, 

необхідний для забезпечення діяльності навчального 

закладу становить 210000 кВт*год на 2022 р. 

 

Обґрунтування якісних характеристик. 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. 

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних 

та гарантованих стандартів якості надання послуг з 

електропостачання, у тому числі тих, що передбачені 

згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами 

договору про постачання електричної енергії (договору 

про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. 

Згідно зі статтею 18 Закону показники якості 

електропостачання повинні відповідати величинам, що 

затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 

11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості 

електричної енергії в точках приєднання споживачів у 

нормальних умовах експлуатації мають відповідати 

параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 

«Характеристики напруги електропостачання в 

електричних мережах загального призначення».  



Електропостачальник зобов'язується здійснювати 

своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для 

забезпечення безперервного надання послуг із постачання 

електричної енергії споживачу (замовнику), що за 

належних умов забезпечать задоволення попиту на 

споживання електричної енергії споживачу (замовнику). 

Електропостачальник зобов'язується забезпечити 

комерційну якість послуг, які надаються споживачу 

(замовнику), що передбачає вчасне та повне 

інформування споживача (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 між електропостачальником та 

споживачем (замовником), ведення точних та прозорих 

розрахунків із споживачем (замовником), а також 

можливість вирішення спірних питань шляхом 

досудового врегулювання. Споживач (замовник) має 

право на отримання компенсації за недотримання 

показників комерційної якості надання послуг 

постачальником. Постачальник зобов’язується надавати 

компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання 

показників комерційної якості надання послуг 

постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, 

та опублікувати на своєму офіційному вебсайті порядок 

надання компенсацій та їх розміри. 

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

1197000,00 гривень, з ПДВ. 

6 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі 

   Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із 

застосуванням Примірної 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 — НЕК «Укренерго». При цьому 

розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з 

аналізом цін електропостачальників на електричну 

енергію на дату формування очікуваної вартості предмета 

закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість 

електричної енергії, закупованої електропостачальником 

на оптовому ринку електричної енергії 

(внутрішньодобовому ринку або ринку електричної 

енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної 

https://prozorro.gov.ua/


енергії, націнка електропостачальника та всі визначені 

законодавством податки та збори.  

 

 

 

  

 

  Фахівець з публічних закупівель                                     Яремій Ю.В. 

03.12.2021 р. 


