
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія  (електрична енергія) 

(відповідно до пункту 4
1 
постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами) 

 

1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Державна установа «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук 

України», 61002, Україна, Харківська обл, м. Харків, вул. Алчевських, 10, код 

02012131, категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади відповідно до п.3 ч.1 ст.2  Закону України «Про публічні 

закупівлі» зі змінами 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним 

словником: ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія  (електрична енергія) 

 

3. Ідентифікатор закупівлі:  

UA-2021-11-30-004229-b 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Необхідність проведення закупівлі електричної енергії на 2022 рік зумовлена 

потребою в забезпеченні функціонування замовника та виконанням основних завдань 

та обов’язків його  підрозділів. 

 Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, 

повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством 

України діючими на період постачання товару. 

Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення закупівлі 

електричної енергії регламентуються наступними документами: 

- Закон  України  «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 

- «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України 

від 14.03.2018 № 312; 

- Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018  № 

310; 

- Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14 .03. 2018 року 

№ 309; 

- Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України 

від  14.03.2018  № 311. 

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних 

умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 

50160:2014 “Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах 



загальної призначеності” (далі – ДСТУ EN 50160:2014). 

Постачання електричної енергії здійснюється:  

- в межах дозволеної потужності; 

- згідно з категорією струмоприймачів Споживача відповідно до ПУЕ та 

гарантованого рівня надійності електропостачання схем електропостачання; 

- із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених 

державними стандартами. 

Для потреб замовника в 2022 році необхідно закупити активної електричної енергії 

за кодом ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія  (електрична енергія) в 

кількості – 380 тис. кВт/год, клас напруги ІІ, група Б. 

Перелік об’єктів та точок комерційного обліку споживача:  

№ 

п/п 

 

Вид об'єкта Адреса за об`єктом 

споживача 

ЕIС-код точки 

комерційного обліку 

за 

об`єктом споживача 

Найменування 

Оператора, з яким 

Споживач уклав договір 

розподілу/передачі 

електричної енергії 

1 лікарня м. Харків, М.Гуревича,16 62Z3710420157803 Заява-приєднання до 

Договору споживача про 

надання послуг з 

розподілу електричної 

енергії з  

АТ «Харківобленерго» 

2  м. Харків, М.Гуревича,16 62Z7661764886865 

3 інститут м. Харків, вул. 

Алчевських,10 

62Z6962087818347 

4 поліклініка  м. Харків, вул. Римарська, 28 62Z5995872787912 

 

 

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення на закупівлю електричної енергії за кодом ДК 

021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія  (електрична енергія) визначено на підставі 

попередніх розрахунків з урахуванням наявної потреби та складає на очікуваний обсяг 

електричної енергії 380000 кВт/год - 2 052 000,00   грн. з ПДВ. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наказу 

Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі” із змінами.   

При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі застосовувався метод 

порівняння ринкових цін на підставі отримання 3(трьох) комерційних (цінових) 

пропозиції від постачальників та здійснення аналізу цін на ринку постачання 

електричної енергії  із застосуванням відкритих джерел інформації – офіційних даних 

з сайту ДП «Оператор ринку» щодо середньозважених цін на РДН, приведених до 

єдиних умов. 

Ціна за 1 кВт·год. електричної енергії включає вартість регульованого тарифу на 

передачу електричної енергії, затвердженого відповідним уповноваженим органом 

(НКРЕКП), та не включає вартість послуг з розподілу електричної енергії, які 

оплачуються Споживачем самостійно Оператору системи розподілу.  

Очікувана вартість предмета закупівлі  становитиме: 

380000 кВт/год х 5,4 грн (середньоарифметичне значення отриманих даних) = 

 2 052 000,00 грн, з ПДВ. 


