
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 - 09310000-5 -  «Електрична енергія» (Електрична 
енергія).

Постачання електричної енергії з 01.01.2022 по 31.012.2022 року.

Очікувана вартість закупівлі 290208,00 грн

Унікальний номер оголошення про конкурентної процедури закупівлі, присвоєний 
електронною системою закупівлі -иА -2021-11-12-016022-а.

1. Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості

№
з/п

Найменування
Товару

Категорія
площадки

вимірювання
Споживача

Клас
напруги

Одиниці
виміру Кількість Частота,

Гц

1. Електрична енергія Група «Б» 2 кВт/год 60000 50

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

3. Послуги з передачі та розподілу електричної енергії

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі 
електричної енергії за регульованим тарифом.

Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Замовником самостійно 
безпосередньо оператору системи розподілу відповідно до договору про надання послуг з 
розподілу, укладеним між оператором системи розподілу та Замовником. До ціни пропозиції 
учасник не включає послуги з розподілу електричної енергії.

Приймання -  передача електричної енергії, поставленої Постачальником та прийнятої 
Замовником у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання уповноваженими особами 
Сторін щомісячних актів приймання-передачі.

4. Вимоги щодо якості електричної енергії

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних 
умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ £N50160:2014. 
Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення 
(ЕИ 50160:2010, ЮТ).

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку 
розрахункового періоду, рівного 24 годинам.



5. Інші технічні та якісні характеристики і вимоги

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-УІІІ «Про ринок електричної енергії»;
- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної 

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

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати 
технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період 
постачання товару. Якість постачання -  безперервне, комерційна якість постачання.

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих 
стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку 
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 
недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України 
«Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших 
нормативно-правових актів.

3. 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 ЕЫ 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання 
в електричних мережах загального призначення».

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням 
тарифу на послуги передачі електроенергії та усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені 
у ході виконання договору про закупівлю.

5. Постачальник повинен бути включений до переліку суб’єктів господарської діяльності, які 
мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг.

6. Місце поставки (передачі) Товару: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Леоніда 
Куценка, 5 -  Кропивницький коледж харчування та торгівлі.


