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Предмет закупівлі: Електрична енергія 

ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія 

 

Мета проведення закупівлі: забезпечення безперервного постачання електричної енергії  та 

створення належних умов для проходження навчально-виховного процесу в Долинському 

ліцеї № 4 Долинської міської ради Івано-Франківської області у 2022 році 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

Термін постачання — з 01 січня 2022 р. (або з дати укладання договору) по 31 грудня 

2022 р.  

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, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 

52000 кВт. год на 2022 рік. 

Якість електричної енергії має відповідати вимогам встановленим чинним 

законодавством України, національними стандартами України, іншими нормативно-

технічним документам.  

Товар повинен відповідати наступним технічним вимогам до предмету закупівлі, що 

визначені наступними нормативно-правовими актами: Закон України «Про публічні 

закупівлі» від 25. 12. 2015 № 922-VIII; Закон України «Про ринок електричної енергії» від 

13.04.2017 № 2019-VIII, Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 «Про 

затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії», Порядок забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Кодекс 

комерційного обліку електричної енергії, Кодекс системи розподілу, Кодекс системи 

передачі, Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Правила ринку та 

іншими нормативними актами прийнятими на виконання Закону України «Про ринок 

електричної енергії». 

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, 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 Споживачем, а 

також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. 

 

Розмір бюджетного призначення на момент початку процедури закупівлі бюджетні 

призначення не затверджені, закупівля оголошена на очікувану вартість згідно потреби на 

2022 рік. 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання 

(річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2021 року.  

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння 

ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 18.02.2020 № 275. 

При цьому 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, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством 

податки та збори. Очікувана вартість закупівлі – 159614,83 грн. з ПДВ. 


