
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. 

(відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів" зі змінами) 

 

ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія (електрична енергія 

для навчальних та адміністративних будівель) 
 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення електропостачання 

навчальних та адміністративних будівель в Первомайському професійному ліцеї. 

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним 

законодавством України: 

- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 

№ 310; 

- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 

№ 309; 

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

- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг 

України від 14.03.2018 № 312. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно 

до потреб замовника, з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері, 

та зазначені у Додатку 2 до тендерної документації.  

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). 

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на 

проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного 

законодавства України (державним стандартам (технічним умовам) та 

передбачати застосування заходів із захисту довкілля. 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у товарі цього типу та визначений у бюджетному запиті ліцею 

на 2022 рік.  

Очікувана вартість закупівлі складає 205000,00 грн. та визначена з 

урахуванням реальної потреби та запланованих коштів на 2022 рік. Ціна (тариф) 

за одиницю Товару (1 кВт/год  електричної енергії)  ґрунтується на всіх 

фактичних  складових ціни електроенергії та включає до себе: закупівельну ціну 



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 рішенням 

Регулятора; ставку податку на підакцизний товар; 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. Був проведений аналіз закупівель аналогічних 

товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі 

України «ProZorro».  

 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2021-12-09-016278-с 

 

 


