
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі   згідно коду   за ДК 

021:2015 (CPV 2008) - 09310000-5 – Електрична енергія  (електрична енергія), 

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2021-01-16-002994-a,  

очікувана  вартість закупівлі  1 200 000 грн. 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 

«Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.  

Мета проведення закупівлі: з метою забезпечення    навчальних закладів Білоцерківської 

сільської ради  в електропостачанні    існує  необхідність в закупівлі  електроенергії в  кількості  

330 000 кіловат годин.  

Замовник:  Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області 

Код ЄДРПОУ: 40213202 

Вид процедури: відкриті торги. 

 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-16-002994-a 

Предмет закупівлі: за ДК 021:2015 (CPV 2008) - 09310000-5 – Електрична енергія  

(електрична енергія). Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 200 000 грн.  (один 

мільйон двісті  тисяч  гривень   00 копійок) грн. з ПДВ.  

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: з метою здійснення даної 

закупівлі визначені наступні  технічні та якісні характеристики: 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,  

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ) 
Таблиця 1 

№ 
п/п 

НАЙМЕНУВАННЯ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

ОБСЯГ У 

РАЗІ 

ЗАКУПІВЛІ 

СПОСІБ 

ПОСТАЧАНН

Я ТОВАРІВ 

ПЕРІОД 

ПОСТАЧАННЯ 

ТОВАРУ(ІВ) 
1. електрична енергія 

 

 

згідно коду ДК 021:2015 (CPV 

2008) – 09310000-5 - 

Електрична енергія 

330000 

КВт•год 

 

власними 

силами 

учасника-

переможця 

протягом строку 

визначеного 

умовами Договору 

(до 31.12.2021 р., 

якщо іншого строку 

не визначено 

умовами Договору) 
 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:  

1. Умови постачання електричної енергії повинні відповідати наступним нормативно-

правовим актам: 

- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; 

- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; 

- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку 



електричної енергії». 

2. Якість електричної енергії має відповідати ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги 

електропостачання в електричних мережах загального призначення», та вимогам 

постанови НКРЕКП від 12.06.2018 р. №375 «Про затвердження Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх 

недотримання». 

3. Замовник та його електроустановки не є приєднаними до АСКОЕ (споживач групи "б"). 

4. Режим постачання електричної енергії:  безперервно. 

5. Ціна (тариф) за одиницю Товару (за 1 кВт•год  електричної енергії) ґрунтується учасником 

на всіх фактичних  складових ціни електроенергії та включає до себе: закупівельну 

ціну/середньо закупівельну ціну електричної енергії на відповідному ринку; тариф, 

встановлений Регулятором для оператора системи передачі за передачу електричної 

енергії; платіж за здійснення операцій купівлі-продажу на відповідному ринку відповідно 

до його правил, у тому числі затверджений Регулятором; ставку внеску на регулювання, 

згідно з чинним рішенням Регулятора (на дату першого дня постачання електричної 

енергії); ставку податку на підакцизний товар; тариф, встановлений Регулятором для 

оператора системи розподілу електричної енергії; націнку Постачальника за послуги з 

постачання електричної енергії; витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових 

платежів) та інших платежів, усі інші витрати, необхідні для належної поставки Товару (в 

тому числі прибуток учасника). 

6. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг (витрат) не сплачується 

Споживачем окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні 

Договору і відшкодуванню не підлягають, крім вартості тарифів, що непередбачені до 

вартості складових товару. 

7. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних 

умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 

Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального 

призначення (EN 50160:2010, IDT). 

8. Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку 

розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

9. Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської діяльності, які 

мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-сайті 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 
 

 Очікувана вартість предмету закупівлі:  1 200 000грн. (визначена на підставі середніх 

ринкових цін на електроенергію та ціни на розподіл електроенергії у відповідності до 

постанови НКРЕКП від 09.12.2020 р. № 2356 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», що становлять  1,119276 

грн./кВт.год. з ПДВ). 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту        Л.В.Якименко 

 


