
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(42788513)  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія (постачання енергії 

електричної). 

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-20-003400-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом 

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

електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними 

умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу 
(Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 

1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації 
споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими 

нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють 

взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І 
ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання - це перелік визначених Регулятором показників (і їх 

величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної 

якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість 

електричної енергії. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Замовнику 
Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за 

належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Замовником. 

Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що 
передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання електричної енергії, ціни 

на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень положень актів чинного 

законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із 

Замовником, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. 
Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації 

мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕК 50160:2014 «Характеристики напруги 
електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 70000 грн. з ПДВ. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з використанням методів і 

способів, передбачених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 
затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

від 18.02.2020 № 275, а саме шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної 

інформації про ціни на подібні послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому 
числі на сайтах, торгівельних електронних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-

листах та в електронній системі закупівель «Prozorro». 

 


