
Обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, його очікуваної вартості 
 

НАЙМЕНУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ :  електрична енергія згідно коду 

ДК 021:2015 (CPV 2008) – 09310000-5 - Електрична енергія 80500 кВт•год 

власними силами учасника-переможця протягом строку визначеного умовами 

Договору (до 31.12.2022 року), ID: UA-2021-11-23-002423-a 

Очікувана вартість – 425040,00 грн. 

Вид закупівлі: Відкриті торги. 

 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 

1. Умови постачання електричної енергії повинні відповідати наступним 

нормативно-правовим актам: 

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

3. Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 

309; 

4. 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». 

5.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». 

6.Замовник та його електроустановки не є приєднаними до АСКОЕ (споживач 

групи "б"). 

7.Режим постачання електричної енергії: безперервно. 

8.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). 



9.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. 

10.Учасник повинен мати чинні договірні зобов’язання щодо надання послуг з 

розподілу електричної енергії з оператором системи для набуття права на 

правомірне споживання електричної енергії та фізичну доставку електричної 

енергії до межі балансової належності об'єкта Споживача. Такі послуги надаються 

на місцем господарської діяльності оператора системи розподілу електричної 

енергії (АТ «Полтаваобленерго»). 

11.Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у 

нормальних умовах експлуатації мають відповідати парам 

12.Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального 

призначення (EN 50160:2010, IDT). 

13.Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на 

проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

14. 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. 

15. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару 

визначеним вимогам в технічному завданні, або запропонований товар не може 

використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням 

Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника 

визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета 

закупівлі. 

16. Зміст пропозиції учасника не повинна суперечити пункту 10 частини першої 

статті 4 Закону України «Про санкції»* щодо заборони здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 

знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом, та іншому чинному українському законодавству, що містить обмеження 

ввезення товарів на митну територію України. 

 

Уповноважена особа                                                             В.М.Висоцька 
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