
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про 
ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 

грудня 2020 р. № 1266) надається  обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 
закупівлі розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик Електрична енергія, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань, його категорія: Баранівська міська рада Житомирської області; 12701, 
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Соборна, 20; код ЄДРПОУ 04344386; орган місцевого 
самоврядування. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): Електрична енергія код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія ».  

3. Вид процедури закупівлі: Відкриті торги .  

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення: 337250,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 
обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за 
календарний рік (бюджетний період) 95000 кВт⋅год.  Замовником здійснено розрахунок 
очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до 
комерційних пропозицій декількох постачальників електричної енергії ». 

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.  

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик: 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 95 000 кВт. 
год на листопад – грудень 2021р. 

 

Обґрунтування якісних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ 
визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором 
показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) 
електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та 
постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. 

 



Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів 
якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з 
Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної 
енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі 
статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, 
що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI 
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».  

 

Номер закупівлі в ЕСЗ:  UA-2021-09-30-007890-b  


