
Обґрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного 

призначення 

          Предмет закупівлі : Електрична енергія, код 09310000-5 Електрична 

енергія за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. 
Очікувана вартість закупівлі: 195000,00 грн. з ПДВ. 

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2021-01-21-010677-b 

 

                     З метою забезпечення безперебійного енергопостачання об’єктів 

споживання електричної енергії , а саме: Сільських будинків культури, 

сільських клубів та бібліотечних закладів на території Білоцерківської  

сільської ради  необхідно здійснити відповідну процедуру закупівлі 

електричної енергії. Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі 

аналізу фактичного споживання електричної енергії  у 2020 році, інформації 

про тарифи на електричну енергію  в мережі Інтернет у відкритому доступі, в 

електронній системі закупівель "Prozorro" по Полтавський  області та ціни 1 

кВт/год  електричної енергії на грудень 2020р  по ТОВ «Полтаваенергозбут», 

який постачав електричну енергію для потреб Білоцерківськоїї сільської ради у 

2020 році. 

Період доставки: до 31 груд. 2021 року 

Місце поставки: Точки розподілу електричної енергії знаходяться за адресами:  

№ 

з/п 

Найменування 

об’єкту  

Адреса об’єкта EIC-код(и) точки 

(точок) розподілу 

1 

Сільський будинок 

культури 

 вул. Лесі Українки, 30 

с.Білоцерківка 

Великобагачанський 

район Полтавська область 

62Z5877117090676 

2 

Сільський будинок 

культури-1 

вул. Дружби, 34-1 с. 

Поділ 

Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

62Z5088268969601 

3 

Сільський будинок 

культури-2 

вул. Дружби, 39 с. Поділ 

Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

62Z3591708217132 

4 

Сільський клуб вул. Миру, 55 с. Огирівка 

Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

62Z3438583138934 

5 
Сільський будинок 

культури 

вул. Центральна, 114  с. 

Бірки 
62Z9956839132791 



Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

6 

Сільський будинок 

культури 

вул. Центральна,15  с. 

Балаклія 

Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

62Z7917343240456 

7 

Сільський будинок 

культури 

вул. Центральна, 40 с. 

Рокита 

Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

62Z6171032591241 

8 

Сільський будинок 

культури 

вул. Миру, 15 с. 

Мостовівщина 

Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

62Z0288937715973 

9 

Сільський клуб вул. Шкільна, 4а с. 

Попове 

Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

62Z4354588401949 

10 

Сільський клуб вул. Центральна, 36 с. 

Корнієнки 

Великобагачанський 

район, Полтавська 

область 

62Z9125326714680 

         Нормативно-правові акти: · Закон України «Про публічні закупівлі» в 

редакції, що діє з 19.04.2020, підстава Закон - 114-IX; · Закон України «Про 

ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII; (зі змінами); · постанова 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 14.03.2018 N 312 (далі - ПРРЕЕ); · Інші нормативно-

правові акти. 

           Сектором культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету Білоцерківськоїсільської ради  було оголошено спрощену  

процедуру закупівлі  так як сума закупівлі менші 200тис.грн.за номерами UA-

2021-01-21-010677-b 

                     Основними джерелами інформації для визначення очікуваної 

вартості брали до уваги: 1. Прайс-листи на офіційних сайтах постачальників 

електричної енергії. 2. Інтернет ресурси. Система Prozorro зробила відкритим 

доступ до публічних закупівель, що дозволяє аналізувати реальні угоди купівлі-

продажу інших Замовників. 

 

Уповноважена особа                                                             В.М.Висоцька 
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