
  

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 
жовтня 2016р. №710». 

На підставі розрахунку Потреби в забезпеченні електроенергією комунальних закладів, які 
перебувають на балансі  Мамалигівській сільській раді. 

1. Предмет закупівлі за кодом Код CPV за ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-02-006287-b 

3. Відкриті торги; 

4. Очікувана вартість закупівлі: 3 900 000,00 грн.(три мільйона дев’ятсот тисяч  гривень 00 
коп) з ПДВ; 

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. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 
здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме отримання 
комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), 
постачальників також проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та 
аналізу 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. 

5. Обсяги закупівлі– 600 000 кіловат /год 

6. Строк поставки – до 31.12.2022 року включно 

7. Товар має  відповідати наступним вимогам: 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 до тендерної документації на закупівлю товару – ДК 021:2015 – 09310000-5  –   

Електрична енергія (Електрична енергія) 

  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

  

 



Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості 

 
1. Особливі вимоги до предмету закупівлі. 

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством 
України: 

- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; 

- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; 

- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; 
- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 
14.03.2018 № 312. 

2. Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної 
енергії об’єктів Замовника. 

3. Послуги з передачі та розподілу електричної енергії: 

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з 
передачі електричної енергії за регульованим тарифом 
 
 

Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються 
Постачальником.  
 
 
Приймання – передача електричної енергії, поставленої Постачальником та прийнятої 
Споживачем/Замовником у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання 
уповноваженими особами Сторін щомісячних актів приймання-передачі.   

4. Вимоги щодо якості електричної енергії.  

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах 
експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 
50160:2014.Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального 
призначення (EN 50160:2010, IDT). 

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку 
розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

 

 
  

 

№ 
з/п 

Найменування 
Товару 

Категорія 
площадки 

вимірювання 
Споживача 

Клас 
напруги 

Одиниці 
виміру 

Кількість 
Частот,  

Гц 

1 Електрична енергія 
Група «б» без 

АСКОЕ 
2 кВт/год 600000 50 


