
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 

2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2021-09-17-0101107-b 
1. Назва предмету закупівлі:  
ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія  

2.  Обгрунтування технічних і кількісних характеристик предмета закупівлі 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 20603, 

Україна, Черкаська область, м. Шпола, Шполянський район, межа балансової належності 

електроустановок замовника та його підпорядкованих закладів 

2. Кількість товару – 271533 кіловат-година Електрична енергія 

Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про ринок 

електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії (затверджених 

постановою НКРЕКП від  14.03.2018р. №312). Відносини між постачальниками 

електричної енергії та споживачами електричної енергії регулюються наступними 

документами: - Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII; - Закон 

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

роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

14.03.2018 № 312. 

3. Вимоги до предмета закупівлі: Учасник повинен гарантувати якість 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. 

  У вартість товару необхідно включити сплату податків та інших зборів та 

обов’язкових платежів в т.ч. ПДВ. 

До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені 

учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про 

закупівлю. Ціни мають бути зазначені з урахуванням витрат на транспортування до 

газорозподільної мережі. 

4. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: Розмір 

бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі 

продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі – 814 599,00 грн. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є: - Місцевий бюджет – 737 696,00 грн.  

 Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) – 76 903,00 грн. 
 

 

 


