
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів») 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-29-002802-a  

 

Процедура закупівлі: Відкриті торги 

 

Назва закупівлі: Електрична енергія на 2022 рік (повторно)  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 020 000,00 грн 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Фактична кількість електроенергії, що одержує Замовник, визначається на підставі 

знятих показників з лічильників обліку, згідно договірних величин. Режим роботи 

основного обладнання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень. Замовник відноситься до 

групи організації обліку Б (з АСКОЕ), клас напруги 2. Якість електричної енергії, що 

передається Постачальником Споживачу, має відповідати вимогам, установленим 

державними стандартами (розділ 5 ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги 

електропостачання в електричних мережах загальної призначеності». Оцінка відповідності 

показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, 

рівного 24 годинам. Ціна на електричну енергію встановлюється учасником у відповідності 

до ч. 2 ст. 56 Закону України «Про ринок електричної енергії».  

Постачання електричної енергії повинно здійснюватись у відповідності до вимог 

«Правил роздрібного ринку електричної енергії , затверджених Постановою  НКРЕКП від 

14.03.2018 № 312. Учасник повинен добросовісно виконувати свої фінансові зобов’язання 

перед іншими учасниками ринку електричної енергії, відповідно до «Правил ринку», 

затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (у редакції постанови НКРЕКП 

від 24.06.2019 № 1168). 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Доведені граничні видатки на 2022 рік Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Полтавській області за бюджетною програмою КПКВК 0501020 

«Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування 

органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 

18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про 

ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому 

доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) 

пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при 

розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або 

минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 



Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі 

товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості 

предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. 

Частиною першою статті 40 Закону передбачено, що замовник проводить переговори щодо 

ціни та інших умов договору про закупівлю з учасником процедури закупівлі. Очікувана 

вартість предмета закупівлі визначена методом здійснення пошуку, збору та аналіз 

загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в 

мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 

електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» з урахуванням 

фактичних обсягів споживання електричної енергії територіальним управлінням та 

місцевими загальними судами м. Полтави та Полтавської області у попередніх періодах в 

межах доведених граничних видатків на 2022 рік. 

 


