
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-

03-12-001941-b,  очікувана  вартість закупівлі  16378,44 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: переговорна процедура. 

 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-12-001941-b 

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

(електрична енергія). Очікувана вартість предмета закупівлі:  16378,44 грн.  

(шістнадцять тисяч триста сімдесят вісім  гривень   44 копійки) грн. з ПДВ.  

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

закупівлі     технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені при проведенні 

переговорів із ДЕРЖАВНИМ  ПІДПРИЄМСТВОМ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» щодо закупівлі: Енергія електрична  (ДК 021:2015 - 

09310000-5 Електрична енергія)  яке здійснює постачання електроенергії   на січень –

березень  2021 року як постачальник «Останньої надії» до Подільського ЗДО «Берізка» в 

обсязі 3930 кВт*год.  

 

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 

3930КВт•год 

 

власними 

силами 

учасника-

переможця 

протягом строку 

визначеного 

умовами Договору 

(до 31.03.2021 р.,) 

 

 

 Очікувана вартість предмету закупівлі: 16378,44 грн.   (шістнадцять  тисяч триста 

сімдесят вісім    грн. 44 коп.) з ПДВ. в т.ч. ПДВ 2729,74  (дві  тисячі  сімсот двадцять 

дев’ять  грн. 74 коп.)  (визначена на підставі  переговорів з ДЕРЖАВНИМ  



ПІДПРИЄМСТВОМ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО», що 

здійснює постачання електроенергії до Подільського ЗДО «Берізка»  як «Постачальник 

останньої надії» 


