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Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

 

 Дніпровський міський центр соціальних служб здійснює закупівлю: 

Електрична енергія (Товар), ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія 

(зазначаються конкретна назва предмета закупівлі, код та назва предмета 

закупівлі за національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник», затвердженим наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 23.12.15 року № 1749 (зі змінами) (далі – 

Єдиний закупівельний словник)) відповідно до вимог Регламенту здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань 

запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 

10.09.2021 № 582/21.  

 

1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення 

 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: 139 860 грн (сто 

тридцять дев’ять тисяч вісімсот шістдесят грн 00 копійок) 

Електрична енергія (Товар), ДК 021:2015:09310000-5: Електрична 

енергія (зазначаються конкретна назва предмета закупівлі, код і назва 

предмета закупівлі за Єдиним закупівельним словником) відповідає розрахунку 

видатків до кошторису на 2023 рік Національного агентства за КЕКВ 2270. 

2. Обґрунтування очікуваної вартості  

Очікувана вартість визначена на підставі розрахунку очікуваної вартості 

товару методом порівняння ринкових цін та згідно фактичного використання 

протягом 2021-2022 років та даних Державного підприємства «Оператор 

ринку», яке відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на 

ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС 

України», яке допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на 

ринку електричної енергії.  

З метою забезпечення безперебійного енергопостачання приміщень 

відділів соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб 
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(далі – Центр) при формуванні бюджетного запиту на 2023 рік для закупівлі 

електричної енергії з послугами передачі, розподілу та перетікань реактивної 

електричної енергії на 2023 рік було передбачено кошти в сумі 139 860,00 грн, 

з яких: 

139 860 грн з ПДВ – електрична енергія в обсязі 25 200 Квт*год по ціні 

 5,55 грн за 1 Квт*год електричної енергії (відповідно до ринкових цін на 

момент підготовки бюджетного запиту на 2023 рік, в яку входить вартість 

послуг з розподілу та передачі, та власне сама вартість електричної енергії на 

ринку); 

Як вже зазначалось вище, ціна електричної енергії складається з: тарифу на 

передачу електричної енергії, послуг з розподілу, та власне самої вартості 

електричної енергії, в яку входить маржа постачальника (враховуючи всі 

податки, збори і т.д.). 

Для розрахунку очікуваної вартості для оголошення відкритих торгів для 

закупівлі електричної енергії на 2023 рік здійснюємо аналіз ринку електричної 

енергії, дані щодо закупівельної ціни, тарифу на передачу тощо. 

Для розрахунку вартості електричної енергії беремо для прикладу декілька 

закупівель: UA-2023-01-20-005141-a, UA-2023-01-20-002453-a, UA-2023-01-20-

000157-a. 

В зазначених тендерних закупівлях ціна електроенергії коливається в 

межах від 5,5 до 5,76 грн за 1 Квт*год. 

З наведених даних розраховуємо орієнтовну ціну закупівлі 1 кВт 

електроенергії на 2023 рік яка складає: 5,55 грн.  

В цю ціну включено: тариф на передачу електричної енергії, послуг з 

розподілу, власне самої вартості електричної енергії, в яку входить маржа 

постачальника (враховуючи всі податки, збори і т.д.). 

Вартість закупівлі 1 кВт електроенергії приймаємо 5,55 грн. 

Таким чином, для оголошення процедури закупівлі електричної енергії 

(Товару) з послугами передачі до 31 грудня 2023 рік приймаємо:  

Очікуваний об’єм споживання – 25 200  Квт*год 

Термін постачання товару – до 31 грудня 2023 року  

Очікувана вартість закупівлі – 139 860 грн з ПДВ. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-20-013281-a 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-20-005141-a
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