
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016 №710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, його 

категорія: 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського, 

ЄДРПОУ 05385631, 

м. Кременчук, Полтавської обл., 

вул. Першотравнева, 20, Україна, 39600 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за 

Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на 

лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності): 

Електрична енергія (код національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» - 09310000-5 – 

«Електрична енергія»). 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-30-007110-c 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

Метою проведення закупівлі є забезпечення потреб електроустановок Споживача 

електричною енергією у 2022 році. 

Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі. 

Строк надання послуг: Від дати підписання договору до 30.06.2022 року включно. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та 

встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 

2019-VIII, Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 

14.03.2018 року № 312) (далі - ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова 

НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 

27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання 

та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного 

законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в 

процесі постачання електричної енергії Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ 

визначено, що якість електропостачання - це перелік визначених Регулятором 

показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) 

електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та 

постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. Для забезпечення 

безперервного постачання електричної енергії Замовнику Учасник зобов'язується 

здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов 



забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Замовником. 

Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, 

що передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання 

електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, 

надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються 

відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також 

можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Параметри 

якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕК 50160:2014 

«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної 

призначеності». 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної 

енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, 

яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат 

протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних 

потреб об’єктів Замовника протягом півріччя, з урахуванням обсягів споживання 

попереднього календарного року, становить 350 000 кВт*год на І півріччя 2022 р. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась 

Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). 

Ціна (тариф) за одиницю Товару (1 кВт*год електричної енергії) ґрунтується на 

всіх фактичних складових ціни електроенергії та включає в 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. 

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни 

товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі 

на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель "Prozorro". 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 

4,55 грн./кВт*год * 350 000 кВт*год = 1592500 грн. 

 


