
Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або 

бюджетного призначення предмета закупівлі  

Електрична енергія (код ДК 021:2015: 09310000-5) 
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів») 

 
Спрощена закупівля 

 

Назва закупівлі: електрична енергія у тому числі розподіл (ДК 021:2015 09310000-5 

Електрична енергія) 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 180 000,00 грн 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю 

даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками 

найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. 

Специфікація 

№ 

п/п 
Найменування товару Період поставки 

Кількість, 

кВт/год 

Клас 

напруги 

Напруга, 

кВ 

1 Електрична енергія з 01.03.2022 р. до 

31.12.2022 р. 
35000    II  

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу та передачі електричної енергії через 

Постачальника. 

 Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу 

електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної 

енергії споживачам виконуються з урахуванням положень наступних законодавчих актів: 

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

• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 

14.03.2018 № 312 

• Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р.  №310; 

• Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р. №309. 

• Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок 

електричної енергії». 

Вимоги щодо якості електричної енергії.  

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. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені 

методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, 

збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що 

містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 

2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників 

(дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та 



враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель 

аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів 

іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості 

предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування 

очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого 

укладення договорів.  

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом отримання комерційних 

(цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників. 


