
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (згідно Постанови 

КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

Назва предмету закупівлі: Електрична енергія, ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія  

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: межа балансової 

належності замовника, Бурштинська територіальна громада, Івано-Франківська область, 

77111, Україна  

Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі (скорочена) 

Обгрунтування: пункт 1 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015 № 922-VIII, а саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому 

числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 

визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, 

а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 

визначені замовником у тендерній документації. UA-2021-12-22-005307-a, UA-2021-12-05-

000223-b.Відповідно до ч.1, п.1 ст.2 Закону та Бурштинська міська рада, як споживач послуги 

зобов’язана провести процедуру закупівлі, визначених Законом.  

1) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг; 

418000 кВт*год, межа балансової належності електроустановок замовника  

2) найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг; ТОВ 

"ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" 42129720  

3) узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі:  

 Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії  2,85 + тариф на послуги з передачі 

електричної енергії: 0,34564 * ПДВ 20% = 3,84 з ПДВ 

4) обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, 

нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 

переговорної процедури закупівлі. 

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. 

технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються 

Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правилами 

роздрібного'ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-

ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), 

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії 

(Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим 

постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного 

законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі 

постачання електричної енергії 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. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії 



Замовнику Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в 

обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної 

енергії Замовником. Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання 

електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування Замовника 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 Замовником, а також можливість 

вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Параметри якості 

електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації мають 

відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕК 50160:2014 «Характеристики напруги 

електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».  

Обгрунтування:  

- відповідно до частини першої статті 36 Закону договір про закупівлю укладається відповідно 

до норм Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Господарського кодексу України 

(далі – ГК України) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом; 

- Відповідно до ч.1, п.1 ст.2 Закону та Бурштинська міська рада, як споживач послуги 
зобов’язана провести процедуру закупівлі, визначених Законом. 

 

5.1) Обсяг закупівлі: 418000 кВт/год  

5.2) Ціна за одиницю: 3,84 з ПДВ 

5.3) Очікувана вартість предмета закупівлі: 1605120,0 грн. 

6) У випадку коливання ціни електричної енергії на ринку, Постачальник має право письмово 

звернутись до Споживача з відповідною пропозицією, при цьому така пропозиція в кожному 

окремому випадку, коли на ринку відбувається коливання ціни за одиницю товару, повинна 

бути обгрунтована і документально підтверджена.  

7) Також ціна може змінюватись і така зміна є обов'язковою для сторін у разі зміни біржових 

котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які впливають на 

вартість електричної енергії та застосовуються в договорі про закупівлю (постачання) 

електричної енергії та у формулі ціни електричної енергії Постачальника (Комерційна 

пропозиція). При необхідності зміни регульованих цін (тарифів), ціна змінюється з дати 

настання змін (тарифів), зазначеної відповідним нормативно-правовим актом Регулятора. Про 

необхідність внесення змін Постачальник повідомляє Споживача за 20 днів до їх застосування 

з урахування інформації про право споживача розірвати договір. При цьому для оформлення 

змін до договору сторони застосовують п.7 ч.5 ст.41 Закону та враховують вимоги п.3.2.4. 

ПРРЕЕ. 

8) Зміна ціни у бік зменшення ініціюється і обгрунтовується Споживачем. 

  

  


