
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних 
характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі та застосування процедури 
закупівлі відкритих торгів з особливостями 
 

Закупівля за процедурою відкритих торгів з особливостями, відповідно до 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

«Електрична енергія»  

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний 
закупівельний словник” – 09310000-5 – Електрична енергія  

КЕКВ 2273 

Очікувана вартість закупівлі – 5 000 000,00 грн. 
 

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-10-004413-a. 
1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та розрахування 

очікуваної вартості на закупівлю «Електричної енергії»  
Р – загальна сума тендерної пропозиції, (загальна вартість тендерної 

пропозиції) у гривні (UAH), яка розраховується та вноситься Учасником на 
електронний майданчик наступним чином: 

Р = Nплан * (Цпрогн.рдн. +М + Тпер.) * 1,2, грн з ПДВ де, 
Nплан – плановий обсяг закупівлі електричної енергії для відповідного 

об’єкта Споживача, кВт*год. 
Цпрогн.рдн – прогнозована ціна РДН , яка для даної закупівлі 

становить 3,66972 грн. за 1 кВт*год без ПДВ, (визначена як середньозважена 
ціна на РДН (у торговій зоні Об'єднана Енергетична Система України (ОЕС 
України) за період 10 днів січня 2023 року (з 01.01.2023 року по 10.01.2023 
року включно) за даними ДП «Оператор ринку» розміщеними на його веб-
сайті https://www.oree.com.ua з врахуванням  коливання ціни в періоді 
постачання, замовник встановлює величину коливання ціни однакову для 
всіх Учасників); 

Тпер.– тариф на послуги з передачі електричної енергії затверджений 
регулятором для оператора системи передачі у встановленому порядку 
відповідно до постанови НКРЕКП 21.12.2022 № 1788   – 0,38028 грн за 1 
кВт*год без ПДВ; 

М – маржа (вартість послуг постачальника електричної енергії) в 
гривнях за 1 кВт*годину запропонована учасником, без ПДВ. 

Примітка. Маржа не може бути величиною від’ємною. З метою 
запобігання демпінгу серед Учасників, Замовник буде відхиляти пропозиції 
Учасників, в яких величина маржі буде від’ємна. 

Під час проведення аукціону Учасник понижує ціну тільки за рахунок 
зменшення М –(вартості послуг) постачальника. 



1,2 – математичне вираження ставки податку на додану вартість 
(ПДВ-20 %) 
Очікуваний обсяг постачання електричної енергії: 200 000 кВт/год 
Очікувана вартість предмета закупівлі: 960 000,00 грн. Плата за послуги з 
розподілу електричної енергії здійснюється Замовником самостійно. 
Місце поставки товару: на межі балансової належності між оператором 
системи розподілу та споживачем.  
Період поставки: цілодобово, орієнтовно з до 31.12.2023 року, відповідно до 
отриманої письмової заяви-приєднання до договору про постачання 
електричної енергії споживачу.. 
Нормативно-правові акти: 
- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-

VIII; 
- Правила роздрібного ринку електричної енергії», 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 № 310; 

- Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 
14.03.2018 № 309 

- Інші нормативно- правові акти. 
Також згідно з ч.6, 9 ст.67 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», з урахуванням листа Мінекономрозвитку України від 14.08.2019 р. 
№ 3304-04/33869-06 «Щодо зміни ціни у договорах постачання електричної 
енергії», Сторони також можуть використовувати інформацію з вебсайту ДП 
«Оператор ринку» (https://www.oree.com.ua) для документального 
підтвердження факту коливання ціни електричної енергії на ринку. 

2. Обґрунтування  технічних та якісних характеристик предмету 
закупівлі: 

Технічні, якісні характеристики  предмету закупівлі  передбачають 
застосування заходів із захисту довкілля,  при надання послуг, що є 
предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог чинного 
законодавства із захисту довкілля. Агрегати, машини та механізми, що 
використовуються для надання відповідних послуг, за технічними і 
функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам 
державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація 
повинна здійснюватися відповідно до вимог чинного природоохоронного 
законодавства. Під час надання послуг Учасник повинен вживати заходи для 
захисту довкілля від забруднення, про що надається відповідна довідка. 

З метою відповідності діяльності учасника законодавства України про 
охорону праці у складі тендерної пропозиції надати відповідне 
документальне підтвердження про наявність в учасника фахівця з охорони 
праці, який має відповідним чином оформлене посвідчення про проходження 



навчання, підтвердження знань щодо законів та нормативно-правових актів у 
сфері охорони праці, пожежної безпеки з наданням у складі пропозиції 
наказу про прийняття на роботу та/або про призначення на посаду такої 
особи; копій протоколів засідання уповноваженої комісії з перевірки знань, 
де вказаний позитивний висновок навчання фахівця з охорони праці 
учасника та відповідних посвідчень. 

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. 
 


