
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

при проведенні конкурентної процедури закупівель або повідомлення про 

намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної 

процедури закупівель 

Обґрунтування Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення 

закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Миколаївського району Львівської 

області для опублікування на  власному веб-сайті відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2020 №1266. 

На порталі Prozorro 30.12.2020 р. розміщено оголошення про проведення переговорної 

процедури (скороченої) на закупівлю електричної енергії за кодом (ДК 021:2015: 09310000-5 

— Електрична енергія),  у зв’язку із двічі відміненими відкритими торгами. Номер закупівлі - 

UA-2020-12-30-005737-a. 

Необхідність проведення закупівлі електричної енергії на 2021 р. зумовлена потребою в 

забезпеченні функціонування закладів, які перебувають на балансі ЦФГНМЗЗОК та 

виконання ними своїх основних завдань та обов’язків відповідно до їх видів діяльності. 

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі попередніх розрахунків до проекту 

бюджету на 2021 р. та складає 384 665 грн. Очікувана вартість – 2,50 грн. за 1 Квт/год, була 

розрахована на підставі діючої ринкової ціни на даний предмет закупівлі. Очікуваний обсяг 

постачання електричної енергії на 2021р. становить: 153866 кВт*год 

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни, що 

міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та 

постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках,  в 

електронній системі закупівель Prozorro та ціна 1 кВт/год  електричної енергії на грудень 

2020р. ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ", який постачає електричну енергію для потреб 

ЦФГНМЗЗОК. 

Строк поставки товару: Цілодобово до 31.12.2021 включно. Початком постачання електричної 

енергії Споживачу є дата, зазначена в Заяві – приєднання. 

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України: 

− Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; 

− Законом України «Про ринок електричної енергії»; 

− Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України 

від 14.03.2018 № 312; 

 

Місце поставки товару: на межі балансової належності між оператором системи розподілу та 

споживачем. 

Вимоги щодо якості електричної енергії: 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). 
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