
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне 

використання бюджетних коштів» (зі змінами та доповненнями) 

1. Замовник, юридична 

адреса, код ЄДРПОУ 

Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий клінічний 

будинок №1 м. Львова; (79014, Україна, Львівська обл., Львів, 

вул. Мечнікова,8); Код за ЄДРПОУ 01984292 

2. Підстава для 

опублікування 

обґрунтування 

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710. 

3. Процедура закупівлі Відкриті торги 

4. Назва предмету 

закупівлі 

Код ДК 021:2015-09310000-5 Електрична енергія (Електрична 

енергія) 

5. Ідентифікатор 

закупівлі 

UA-2020-11-25-014750-c 

6. Рядок плану 

закупівель 

UA-P-2020-11-25-005948-a 

7. Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

440 000,00 грн. (кошти міського бюджету) Визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання 

(річного та місячного) електричної енергії за календарний рік. 

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості 

товарів/послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275.При 

цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом 

цін електропостачальників на електричну енергію на дату 

формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни 

електричної енергії включена вартість електроенергії,що 

закуповується на оптовому ринку електричної енергії, послуги з 

передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі 

визначені законодавством податки та збори. Очікувана вартість 

предмету закупівлі розрахована виходячи із фінансового плану на 

2021 рік, а також фактичного обсягу спожитої електроенергії у 

попередніх роках та тарифу на електроенергію. 

8. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмету закупівлі 

З метою вдосконалення системи планування видатків на енергоносії, 

забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів у 

бюджетних установах міста, скорочення обсягу бюджетних видатків 

на придбання енергоресурсів виконавчий комітет ЛМР  Рішенням 

№1178 від 18.12.2020р. схвалити ліміти споживання енергоносіїв на 

2021р. для бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету 

м. Львова, в.т.ч. і для нашої установи. 

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась 

інформація про ціни на електроенергію, що міститься в мережі 

Інтернет у відкритому доступі, в.т.ч. на сайтах виробників та 

постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронній системі закупівель а також аналізувався 

обсяг спожитої електроенергії за 2020 рік 

   Потреба  установи в електроенергії  становить - 150 000 

кВт*год. 

Виходячи з очікуваного обсягу споживання електричної енергії на 

2021 рік для потреб установи в розмірі 150 000 кВт*год та тарифу на 

розподіл електричної енергії, затвердженого для АТ 

https://gov.e-tender.ua/planDetails/6d57da35ed6e440a8f621569b090a612


„Львівобленерго” на 2021 рік, що затверджений постановою 

НКРЕКП від 09.12.2020 № 2327 для 1 і  2 класу напруги 

становить139,33грн./МВт*год (без ПДВ) і 955,3633грн./МВт*год( 

без ПДВ),розмір бюджетних призначень для  отримання бюджетних 

асигнувань   для закупівлі розподілу електричної енергії на 2021 рік 

становить 440 000,00   грн. 

9. Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог 

нормативних документів у сфері електроенергетики.  

Ціна за 1 кВт. Год. електричної енергії   складеться з: 

- закупівельної ціни на ринку електричної енергії; 

- регульованого тарифу на передачу електричної енергії 

затвердженого в  установленому порядку; 

- тарифу (маржі) постачальника електричної енергії. 

Ціна за 1 кВт. год не включає вартість послуг з розподілу 

електроенергії, які оплачуються споживачем самостійно оператору 

системи розподілу. 

Учасник повинен дотримуватись гарантованих стандартів якості 

електропостачання. Учасник зобов’язаний забезпечити комерційну 

якість постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та 

повне інформування замовника про умови постачання електричної 

енергії, ціни на електричну енергію та вартість супутніх послуг, що 

надаються, надання роз’яснень щодо положень актів чинного 

законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення 

точних та прозорих розрахунків  

 

Постачання електричної енергії  регулюється чинним законодавством України: 

  Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами);  

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

  Постановою НКРЕКП "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії" 

від 14.03.2018 № 312;  

 Кодексом системи розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 310; 

  Кодексом системи передачі, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 309;  

 Постановою НКРЕКП "Про затвердження Правил ринку" від 14.03.2018 № 307; 

  Постановою НКРЕКП "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії Споживачу"» від 27.12.2017 № 1469; 

  Іншими нормативно - правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про 

ринок електричної енергії».  

 


