
Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 

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

 
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі – 

Автобаза);    вул. Коновальця, 24, м. Київ, 01133; 

код за ЄДРПОУ – 05907124; 

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави. 

 

2. 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): 

 

Код ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія 

 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
 

№ 

п/п 

Найменування  

товару 

Од. 

виміру 

 

Кількість 

 

1. Електрична енергія кВт/год 147 000.00   

 

1.Особливі вимоги до предмету закупівлі: 

1) Тендерні пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета 

закупівлі.  

2) Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення постачання 

електричної енергії, споживачам регулюються: 

• Законом  України  «Про ринок електричної енергії» в редакції від 17.10.2020 р. № 2019-VIII; 

• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою Національної 

комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312; 

• Законом України «Про публічні закупівлі»; 

• Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018  № 310; 

• Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від від 14.03.2018 року № 309. 

2. Строк поставки Товару: з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року. 

3. Мета використання Товару: забезпечення електричною енергією електроустановок 

Споживача. 

4. Місце поставки Товару:  

- м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 24,  

- м. Київ , вул. Швоковична 9. 

5. Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до 

встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за 

призначенням. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), 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» (далі - ДСТУ EN 

50160:2014). 

6. Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись 

передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до потреби на 2022 рік за 

КЕКВ – 2210, становить 584 200 грн. 00 коп з ПДВ. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням 

моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, 

що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі. 


