ОБГРУНТУВАННЯ
технічних, якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від
11 жовтня 2016 р. №710»
На підставі розрахунку до кошторису на 2021 рік запланована закупівля електричної
енергії для гуртожитку (вул. Старосільська, 2)
1. Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015: 09310000-5 «Електрична енергія»
(Електрична енергія для гуртожитку (вул. Старосільська, 2)
2. Ідентифікатор закупівлі:
3. Переговорна процедура закупівлі
4. Очікувана вартість закупівлі: 537600,00 грн.
5. КЕКВ: 2273
6. Обсяги закупівлі: 320000 кВт/год
7. Строк надання послуг: до 31.12.2022 року.
8. Місце надання послуг м. Київ, вул. Старосільська, 2;
9. Особливості вимоги до предмета закупівлі
Вимоги щодо технічних та якісних характеристик закупівлі
Нормативно-правова база:
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (зі змінами);
Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019 –VIII;
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» від
14.03.2018 №312;
Кодекс системи 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;
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил Ринку» від 14.03.2018 № 307;
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії Споживачу від 27.12.2017 №1469
Інші нормативно-правові акти, прийняті до виконання Закону України «Про ринок
Електричної енергії»
Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу
Постачальник зобовязується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах,
що за належних умов забезпечить задоволення попиту на споживання електричної енергії
Споживачем
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» та постанові НКРЕКП
від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання».
10. Мета отримання послуг: забезпечення потреб гуртожитку Університету в
електричній енергії

11. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів встановлюється
Кабінетом Міністрів України. Тарифи на електроенергію, що відпускається
населенню, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 року
№1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня
2019 р. № 483», відповідно до якої фіксовані ціни на електричну енергію для
побутових споживачів з 01.01.2021 року до 31.03.2021 року становлять: 1,68 грн. за
1 кВт/год (з урахуванням податку на додану вартість). Порядок формування цін на
універсальні послуги затверджений постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року №1177
Очікувана вартість закупівлі враховуючи обсяги становить 537600,00 грн.

