
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

  

1 Назва замовника  Комунальне некомерційне підприємство «Міський 

пологовий будинок №1» Дніпровської міської ради. 

2 Код ЄДРПОУ 01984524 

3 Назва предмета закупівлі Електрична енергія 

 

4 Код національного 

класифікатора України  

ДК 021:2015 

ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія 

5 Вид процедури Відкриті торги 

6 Ідентифікатор закупівлі З метою забезпечення безперебійної роботи 

підприємства, на підставі аналізу обсягу фактичного 

використання електричної енергії, оголошена закупівля  

UA-2021-09-17-003903-b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-17-

003903-b 

 

7 Місце поставки 

товарів/виконання 

робіт/надання послуг 

м. Дніпро, вул. Воскресенська , буд. 2 

8 Сроки поставки 

товарів/виконання 

робіт/надання послуг 

По 31 грудня 2021року. 

9 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Інформація про технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 3  

тендерної документації на закупівлю (Клас напруги ІІ, 

Напруга 0,4 кВ) 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог законодавства 

• Закон  України  «Про ринок електричної енергії» 

від 13.04.2017 № 2019-VIII; 

• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-17-003903-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-17-003903-b


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». 

Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі 

мають передбачати застосування заходів із захисту 

довкілля. 

 

10 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно 

до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік. 

11 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 400 000,00 грн з ПДВ  

12 Кількість предмета 

закупівлі 

100 000 кВт/год 

13 Обгрунтування обсягів 

закупівлі 

Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби на 

2021 рік, обрахованої  КНП «МПБ №1» ДМР на основі 

фактичного використання  електричної енергії для 

забезпечення діяльності у попередніх періодах, та обсягу 

фінансування. 

14 Вимоги до умов поставки 

товарів/виконання 

робіт/надання послуг і 

оплати 

Термін поставки електричної енергії до 31.12. 2021р.,  

15 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) 

електричної енергії за календарний рік (бюджетний 

період) Замовником здійснено розрахунок очікуваної 

вартості товарів 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 та наказу 

Адміністрації державної прикордонної служби України 

від 09.09.2019 № 480-аг «Про моніторинг цін під час 

здійснення закупівель». 



При цьому розрахунок очікуваної вартості проводиться 

згідно з аналізом цін електропостачальників на 

електричну енергію на дату формування очікуваної 

вартості предмета закупівлі. До ціни електричної енергії 

включена вартість електричної енергії та послуги з 

передачі електричної енергії. Послуги з розподілу 

сплачуються окремо оператору системи розподілу, 

відповідно до договору про надання послуг з розподілу. 

До очікуваної вартості Замовник не включає послуги з 

розподілу електричної енергії.  

Основними джерелами інформації для визначення 

очікуваної вартості брали до уваги: 1. Прайс-листи на 

офіційних сайтах постачальників електричної енергії. 2. 

Інтернет ресурси. Система Prozorro зробила відкритим 

доступ до публічних закупівель, що дозволяє аналізувати 

реальні угоди купівлі-продажу інших Замовників. Для 

визначення очікуваної вартості використовували 

формулу середнього арифметичного значення 

 

 

Заповнено 20.09.2021р.  
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