
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» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських  формувань, його  категорія:
Державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище»; вул. Шашкевича,
3, м. Дубно, Дубенський р-н, Рівненська обл., 35600; код за ЄДРПОУ – 05537517; категорія замовника –
юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 -
09310000-5 - Електрична енергія (електрична енергія для потреб гуртожитку)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-12-07-009818-с

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання —з дати укладання договору  по 31.12.2022 р.

      Згідно з Законом та за потребами ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» передбачена закупівля електричної енергії
для  потреб  гуртожитка  навчального  закладу  за  Національним класифікатором України «Єдиний
закупівельний словник» ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія.
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості кіловат*годин  визначені з урахуванням реальних потреб
закладу.  Товар  повинен  відповідати  наступним  технічним  вимогам  до  предмету  закупівлі,  що  визначені
наступними нормативно-правовими актами: Закон України «Про публічні закупівлі» від 25. 12. 2015 № 922-
VIII;  Закон  України  «Про  ринок  електричної  енергії»  від  13.04.2017 № 2019-VIII,  Постанова  Національної
комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  (НКРЕКП)  від
14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії», Порядок забезпечення
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений
постановою  НКРЕКП  від  12.06.2018  р.  №  375,   Кодекс  комерційного  обліку  електричної  енергії,  Кодекс
системи розподілу, Кодекс системи передачі,  Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку,
Правила  ринку  та  іншими  нормативними  актами  прийнятими  на  виконання  Закону  України  «Про  ринок
електричної енергії».

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».

Постачання  електричної  енергії  споживачам  здійснюється  електропостачальниками,  які  отримали
відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електроенергії споживачу. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 35 280 гривень з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі Постанови Кабінету 
Міністрів України №1325  від 28.12.2020 року було затверджено фіксовані ціни на електричну енергію для 
побутових споживачів. Відтак, ціна на електричну енергію для побутових споживачів з 1 січня до 31 березня 
2021 року становить 1,68 грн з ПДВ незалежно від обсягу споживання.

6. Процедура закупівлі:
Застосовується процедура відкритих торгів. 
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