
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

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

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до 

потреб відокремленого структурного підрозділу Шосткинського інституту Сумського 

державного університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній 

документації наступним чином:  

 

«Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції 

документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, а 

саме:  

- довідку довільної форми із зазначенням основних технічних, якісних та 

кількісних характеристик товару, що пропонує учасник; 

- інформацію у довільній формі, що підтверджує видачу учаснику ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії на території 

України (наприклад, витяг з реєстру ліцензіатів з інформацією щодо виданої учаснику 

ліцензії, що опублікований на офіційному веб-сайті НКРЕКП, або довідка в довільній 

формі, що містить посилання на реквізити рішення НКРЕКП, на підставі якого учасником 

отримано відповідну ліцензію, тощо, або копія документу, на підставі якого учасником 

отримано відповідну ліцензію, або документ, що свідчить про внесення запису до 

відповідного державного реєстру, що засвідчує факт видачі учаснику ліцензії.) 

Електрична енергія повинна постачатися відповідно до наступних нормативно-

правових актів: 

- Закон України “Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 № 2019-VIII (зі 

змінами); 

- Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою 

Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 14.03.2018 № 312 зі змінами); 

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок 

електричної енергії». 

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості 

електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації 

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

напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Для 

забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу 

постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в 

обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання 

електричної енергії споживачем. Постачальник зобов’язується дотримуватись якості 

надання послуг електропостачальника та згідно вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 

№ 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та 

надання компенсацій споживачам за їх недотримання».  

Кількість електричної енергії – 7580 кВт·год. 

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись 

передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту 

довкілля. 

Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, 

вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, 

передбачені існуючими міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними 



технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, 

визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, 

нормами та правилами вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». 

Також всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, 

що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові 

марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються 

у значенні «…. «або еквівалент»».» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 24000,00 грн з ПДВ. і визначена  

відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі  

(затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства  України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.  

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону 

планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт 

послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля 

здійснюється  відповідно до змін до річного плану у зв’язку з непередбачуваною 

потребою. 

Сумським державним університетом для потреб відокремленого структурного 

підрозділу Шосткинський інститут СумДУ затверджено кошторис на 2021 рік в якому 

зокрема передбачаються видатки на закупівлю електричної енергії. Затвердженим 

кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для 

виконання Шосткинським інститутом Сумського державного університету своїх функцій 

та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 

 

 

 
 


