
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ    UA-2021-11-26-003134-c 

1. Найменування замовника:  Управління освіти виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради 

2. Найменування предмета закупівлі: Електрична енергія 

3. Код національного класифікатора України код ДК 021:2015 - 

09310000-5 - Електрична енергія» 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках 

приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають 

відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 

«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах 

загального призначення». 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 дотримуватись якості надання послуг 

електропостачальника та згідно вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 

№ 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання». В тому числі постачальник зобов'язується забезпечити 

комерційну якість послуг, які надаються споживачу за договором про 

постачання електричної енергії споживачу, що передбачає вчасне та 

повне інформування споживача про умови постачання електричної 

енергії, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також 

можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін 

електропостачальників на електричну енергію на дату формування 

очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни електричної енергії 

включена вартість електричної енергії, закупованої 

електропостачальником на оптовому ринку електричної 



енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на 

добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, , маржа та всі 

визначені законодавством податки та збори. Становить 9`180`000.00 

гривень з ПДВ 

6. Обгрунтування розміру бюджетного призначення: згідно 

Бюджетного запиту на 2022 рік та рішення сесії Старокостянтинівської 

міської  ради від 17.12.2021 № 8/8/VIII « Про бюджет 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»  

7. Процедура закупівлі : застосовується процедура Відкриті торги з 

публікацією англійською мовою 

 

 

 

 

 

 


