
 
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі забезпечити оприлюднення 

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті. 
 

1. Замовник, юридична 

адреса, код ЄДРПОУ 

Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий 

клінічний будинок №1 м. Львова (79014, Україна, Львівська 

обл., м. Львів, вул. Мечнікова,8);  

 Код за ЄДРПОУ 01984292 
  

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

- «Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник»» 

3. Процедура закупівлі Відкриті торги 

4. Вид предмету закупівлі Товар 

5. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-006011-b    

6. Ідентифікатор рядку  плану закупівлі   UA-P-2021-11-26-005592-b   
7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного 

виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше 

відповідатиме вимогам та потребам замовника. 

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ 

Конкретне найменування закупівлі Електрична енергія 

Код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія» 

Строк поставки товару Цілодобово до 31.12.2022 року включно.  

Обсяг постачання електричної енергії - 155900 кВт*год 

Місце постачання,  режим  споживання: 

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN  50160:2014.Характеристики 

напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT). 

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України: 

- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; 

- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; 

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

- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної 

комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312. 

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

- Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»; 

 

 

№ з/п 

 

 

Адреса розташування об’єкту 

 

 

Режим роботи електроустановки Споживача 

(години використання струмоприймачів) 

К-сть годин  на добу К-сть робочих днів 

на тиждень 

1  79014, Україна, Львівська обл., м. 

Львів, вул. Мечнікова, 8  

               24                    7 

https://gov.e-tender.ua/planDetails/ed3d15eb61a34c8287d7b6584e69653a


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

електричної енергії». 

Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів 

Замовника. 

8. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення: 

- Очікувана вартість закупівлі становить – 804 444,00 грн. з ПДВ (кошти місцевого бюджету). 

При визначення очікуваної вартості замовник враховував вимоги методи визначення очікуваної 

вартості предмету закупівлі визначаються відповідно до наказу міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 «Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». А також при розрахунку очікуваної 

вартості враховувались дані офіційного веб – порталу Державного підприємства «Оператор ринку».                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

 


