
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі   згідно коду   за ДК 

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

номер в електронній системі закупівель: UA-2022-11-11-013502-a,  очікувана  вартість 

закупівлі   295840 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   у грудні  2022 року  існує  необхідність в закупівлі  

електроенергії в  кількості  43 000 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-2022-11-11-013502-a 

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

(електрична енергія). Очікувана вартість предмета закупівлі:  295840,00 грн.  (двісті 

дев’яносто п’ять тисяч  вісімсот сорок  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 , в тому числі відповідна технічна специфікація 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, 

технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з 

товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 

європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими 

технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або 

національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати 

вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз 

«або еквівалент». 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам 

чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики 

України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. 

1. Обсяг постачання електричної енергії -  43000 кВт⸳год 

2. Термін постачання: по 31.12.2022 року (включно). 

3. Місце постачання: навчальні заклади Білоцерківської сільської ради. 

4. Режим роботи: цілодобово. 

5. Клас напруги: 2 клас (група Б) 

6. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії 

регулюються наступними документами: 



- Законом України "Про публічні закупівлі"; 

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

- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 "Про затвердження Правил роздрібного 

ринку електричної енергії"; 

- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку";  

-  Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"»; 

- Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України 

«Про ринок електричної енергії». 

 

Вимоги щодо якості електричної енергії: 

Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії 

Споживачу, Постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної 

енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання 

електричної енергії Споживачем. 

Постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються 

Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про 

умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що 

надаються, надання роз’яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими 

регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а 

також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. 

Споживач має право на отримання компенсації за недотримання Постачальником 

показників комерційної якості послуг. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію 

Споживачу за недотримання Постачальником показників комерційної якості послуг у 

порядку, затвердженому Регулятором, та опубліковується ним на своєму офіційному веб-сайті 

(порядок надання компенсацій та їх розміри). 
 

 Очікувана вартість предмету закупівлі:  295840,00 грн.  (двісті дев’яносто п’ять тисяч  

вісімсот сорок  гривень   00 копійок) грн. з ПДВ.   (визначена на підставі діючих ринкових цін 

на електроенергію на 2022 рік  та  прогнозованого зростання   ціни на послуги з  розподілу та 

послуги з передачі електроенергії    у   грудні  2022 року  у відповідності до проекту постанови  

«Про внесення змін до  Постанови НКРЕКП від 17.12.2021 р. № 2604 «Про встановлення 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО на 2022 рік» 

та  проекту Постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 01 грудня 2021 року 

№2454 «Про встановлення  тарифу на послуги з передачі електричної енергії  НЕК 

«Укренерго». 

 


