
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської 
сільської ради Стрийського району Львівської області 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі:  
Електрична енергія з постачанням та передачею (ДК 021:2015 09310000-5 – Електрична енергія ),  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі 
змінами) 

 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі        
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

 
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської  сільської ради 
Стрийського району Львівської області 
81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина, 18А 
 Код за ЄДРПОУ – 41834402; 
Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 
3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у 
пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади) 

 
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 й частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності): 
 
Електрична енергія з постачанням та передачею (ДК 021:2015 09310000-5 – Електрична енергія ) 
 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-12-02-012527-a 

 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 280 220,00 грн.  
 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну 
предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 
згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 
№ 275 з врахуванням кошторисних призначень та потреби. 
 
Розмір бюджетного призначення: 1 280 220,00 грн. 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з 01.01.2023 р. до 
31.12.2023 р. 

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні умови технічної специфікації та інші вимоги щодо 
предмета закупівлі: 

 
Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості  

 

Конкретне найменування закупівлі Електрична енергія з постачанням та передачею 

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

Строк поставки товару Цілодобово до 31.12.2023 включно. 

 
Обсяг постачання електричної енергії - 213 370 кВт*год 
Термін постачання: до 31 грудня 2023 року. 
Найменування  оператора системи розподілу -  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 
Місце постачання,  режим  споживання: 

№ 
з/п Адреса розташування об’єкту 

Режим роботи 
електроустановки 

Споживача (години 
використання 

струмоприймачів) 

Кількість 
годин  на 

добу 

Кількість 
робочих 
днів на 

тиждень 



1 
ЗДО «Вишенька» с.Розвадів 
с. Розвадів, вул. Б.Хмельницького, 33 24 7 

2 
ЗДО Вишенька с.Розвадів  
с. Розвадів, вул. Б.Хмельницького, 33 24 7 

3 
Народний дім с.Розвадів  
с. Розвадів, вул. Біласа та Данилишина, 149 24 7 

4 
ЦФГНМЗЗОК 
с. Розвадів, вул. Біласа та Данилишина, 18А 24 7 

5 
Надітицький ЗЗСО І ст. с. Надітичі 
с. НАДІТИЧІ, вул. Ів.Франка, 12 24 7 

6 
Народний дім с.Верин 
с. ВЕРИН, вул. КОНОВАЛЬЦЯ, 16 24 7 

7 
Веринський ЗЗСО І-ІІ ст. с.Верин 
с. ВЕРИН, вул.Івана Франка, 12  24 7 

8 
Бібліотека с.Верин 
с. ВЕРИН,  вул.Коновальця, 16 24 7 

9 
Веринський ЗЗСО І-ІІ ст. с.Верин (початкова) 
с. ВЕРИН,  вул.Біласа і Данилишина, 5 24 7 

10 
Крупський ЗЗСО І-ІІ ст. с.Крупське 
с. КРУПСЬКЕ,  вул.Володимира Великого, 130 24 7 

11 
Пункт видачі літератури с. Крупське 
с. КРУПСЬКЕ,  вул.Володимира Великого, 162  24 7 

12 
Народний дім с.Крупське 
с. КРУПСЬКЕ,  вул.Володимира Великого, 162 24 7 

13 
Народний дім с.Надітичі 
с. НАДІТИЧІ, вул.Івана Франка, 27   24 7 

14 
Пункт видачі літератури с.НАДІТИЧІ 
с. НАДІТИЧІ,  вул.Івана Франка, 27   24 7 

15 
Бібліотека с.ПІСОЧНА 
с. ПІСОЧНА,  вул.Шевченка, 104 24 7 

16 
Початкова школа с.Пісочна  
с. ПІСОЧНА,  вул.Привокзальна, 16 24 7 

17 
Розвадівський ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Розвадів 
с. Розвадів,  вул. Біласа і Данилишина, 16 24 7 

18 
Розвадівський ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Розвадів 
с. Розвадів, вул. Біласа і Данилишина, 16  24 7 

19 
Бібліотека с.РОЗВАДІВ 
с. Розвадів,  вул. Біласа і Данилишина, 18А 24 7 

20 
Народний дім с.Черниця 
с. ЧЕРНИЦЯ,  вул.Майдан УСС, 2 24 7 

21 
Шкільна бібліотека с. Черниця 
с. ЧЕРНИЦЯ,  вул.Майдан УСС, 3 24 7 

22 
Пункт видачі літератури с.ЧЕРНИЦЯ 
с. ЧЕРНИЦЯ,  вул.Майдан УСС, 2 24 7 

23 
Насосна с.Черниця 
с. ЧЕРНИЦЯ, вул.Майдан УСС, 5  24 7 

24 
Черницький ЗЗСО І-ІІІ ст. ,с.Черниця 
с. ЧЕРНИЦЯ,  вул.Майдан УСС, 5 24 7 

25 
ДЕРЖIВСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІ ст. с.Держів 
с. ДЕРЖІВ,  вул. Лесі Українки, 9-А 24 7 

26 
ЗДО «Золотий півник» с.КИЇВЕЦЬ 
с. Київець,  вул. Ювілейна, 7 24 7 

27 
Народний дім с.Київець 
с. Київець,  вул. Наддністрянська, 1 24 7 

28 
Бібліотека с. ДЕРЖІВ 
с. ДЕРЖІВ, вул. Лесі Українки, 44 24 7 

29 Народний дім с. Держів 24 7 



с. ДЕРЖІВ, вул. Лесі Українки, 44 

30 
Бібліотека с.Київець 
с. Київець,  вул. Наддністрянська, 1 24 7 

31 
Київецький ЗЗСО І-ІІ ст. с.Київець 
с. Київець,  вул. Шкільна, 5 24 7 

32 
Київецький ЗЗСО І-ІІ ст. с.Київець 
с. Київець,  вул. Шкільна, 5 24 7 

33 
Адмінбудинок 
с.Верин, вул.Коновальця, 14 24 7 

 
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"; 
- 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. 
До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі електричної енергії 
за регульованим тарифом. 
Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Споживачем/Замовником самостійно 
безпосередньо  оператору системи розподілу відповідно до договору про надання послуг з розподілу, 
укладеним між оператором системи розподілу та Споживачем/Замовником. До ціни пропозиції учасник 
не включає послуги з розподілу електричної енергії. 

 
Більш детально можна ознайомитися на посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-02-012527-a 
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