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1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі 

 
Таблиця 1 

1.1. Перелік об'єктів та точок комерційного обліку споживача 

№ 
з/п 

Назва об’єкта Адреса об’єкта 

EIC-код(и) точки 
(точок) 

комерційного 
обліку 

Клас 
напруги 

Категорія 
надійності 

Група 
(АСКОЕ/ЛУЗОД 

відсутнє) 

1 
Навчальні 
корпуси 

25006,  
м. Кропивницький, 

проспект 
Університетьский, 8

62z4765740567345 ІІ ІІ Б 

 

Таблиця 2 

1.2. Кількісні вимоги 

№ п/п Найменування Період  Од. вим. Кількість 

1. Активна електрична енергія 2021 рік кВт*год 676500 

 

1.3. Технічні та якісні характеристики: 

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати 
технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період 
постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна якість постачання. 

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих 
стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку 
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 
недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про 
ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-
правових актів.  

3. 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».  

4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх 
своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. 

5. Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, які 
мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг. 

Таблиця 3 

Прогнозовані обсяги постачання електроенергії на 2021 рік, тис. кВт/год* 

Місяць Прогнозований обсяг 
споживання, тис. кВт/год 

Група Б (АСКОЕ/ЛУЗОД 
відсутнє) 

Березень 73,5 
Квітень 63 
Травень 54 
Червень 63 
Липень 61 
Серпень 60 
Вересень 67 
Жовтень 70 
Листопад 81 
Грудень 84 
Разом 676,5 

* Строк та умови постачання: до 31 грудня 2021 року (включно). Початкова дата 
постачання визначається сторонами при укладенні договору. 

 
1.4. Вимоги до предмета закупівлі: 

 1. Закупівля здійснюється на очікувану вартість згідно потреби на 2021 рік, 
відповідно після укладення договору про закупівлю обсяги закупівлі можуть бути 
зменшені з урахуванням фактичного споживання електричної енергії та розміру 
фінансування Замовника. 
 2. Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик 
предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, 
в тому числі під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується 
дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із 
захисту довкілля, на підтвердження чого учасник надає лист згоду про дотримання таких 
обов’язків. 

3. Інформація про учасника повинна міститись в переліку (ліцензійному реєстрі 
НКРЕКП) суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження 



господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному 
веб-сайті НКРЕКП у розділі: Актуальна інформація/Ліцензування (адмінпослуги)/ Реєстри 
НКРЕКП/ Ліцензійний реєстр НКРЕКП. 

4. Учасник  повинен надати копію ліцензії  на право провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії або копію постанови НКРЕКП про видачу 
ліцензії з постачання електричної енергії. 

 

2. Розміри бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 
закупівлі 

2.1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 706 000,00 грн. з ПДВ* 

* В очікувану вартість Товару входить: прогнозована ціна Товару на РДН ОЕС 
України, тариф на послугу з передачі електроенергії (Постанова НКРЕКП №2353 від 
09.12.2020 р.), тариф на послугу з розподілу електроенергії для 2-го класу напруги 
(Постанова НКРЕКП №2371 від 09.12.2020 р.), маржа Учасника, витрати на сплату 
податків. 

2.2. Розміри бюджетного призначення: згідно зі ст. 48 Бюджетного кодексу 
України зобов’язання Споживача за договором в частині оплати поставленої електричної 
енергії виникають у 2021 році в межах асигнувань, встановлених кошторисом та 
затверджених головним розпорядником коштів (Міністерство освіти та науки України). 
Розміри бюджетного призначення будуть визначені на стадії укладання Договору та 
відображені в п. 5.9 Договору. 

 

 

Голова тендерного комітету    В. Кропівний 

 


