
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: Інститут 
овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних  наук України; вулиця Інститутська, б.1, селище 
Селекційне, Харківський район, Харківська область, 62478; код за ЄДРПОУ – 00497124; 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): код ДК 021-2015 (CPV): 09310000-5 
«Електрична енергія» (Електрична енергія) 

 
3. Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2022-12-21-000032-a 

 
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги з Особливостями 

 
5. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Обсяг закупівлі: Електрична енергія – 300000 кВт*год 
Клас споживача за ступенем напруги – 2 
Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації 

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

Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та 
діючими стандартами. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим / зареєстрованим 
діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам)) та 
передбачати застосування заходів із захисту довкілля. 
 Відносини між постачальником та споживачем електричної енергії регулюються наступними 
документами:  

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами);  
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг» для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», 
на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування» від 12.10.2022 р. № 1178; 

- Закон України  «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (далі - Закон №2019-VIII); 
- Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджені постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312 (зі змінами); 
- 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 № 309;  
-  Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджено постановою Національної комісії, що 

здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 №311 (зі змінами). 
Учасник повинен мати дійсну на момент подання тендерної пропозиції, видану у встановленому порядку 

уповноваженим органом, ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної 
енергії споживачу відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 
02.03.2015 № 222-VIII та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної 
енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 (далі – Ліцензія). 

 
6. Місце поставки:  вулиця Інститутська, б.1, селище Селекційне, Харківський район, Харківська 

область, 62478. 
 

 7. Строк поставки: до 31 грудня 2023 року.   
  
 8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проводилося на підставі затвердженої «Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» згідно Наказу Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. 
 Розрахунок очікуваної вартості електричної енергії здійснений на підставі закупівельних цін 
попереднього півріччя та відповідно до висновків Торгово-промислової палати України щодо коливання ціни на 
електричну енергію. До очікуваної вартості закупівлі враховано вартість послуги з передачі електричної енергії. 
Очікувана вартість закупівлі становить 1 950 000,00 грн. з ПДВ. 
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