
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик,  

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення  

предмета закупівлі 

 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 

2016р. №710». 

 

1. Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015 -  09310000-5 Електрична енергія 

(Електрична енергія) на 2023 рік; 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-24-009105-a 

3. Відкриті торги з урахуванням особливостей, визначених Постановою  КМУ від 

12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, 

робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на 

період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його 

припинення або скасування;  

4.Технічна специфікація 

Найменування 

товару 

Місцезнаходження 

об'єкта споживача 

ЕІС-код точки 

(точок) 

комерційного 

обліку 

Кількість, 

кВт*год 

Ціна за 

одиницю 

(кВт*год), 

грн. з 

ПДВ 

Загальна 

вартість 

тендерної 

пропозиції, 

грн. з ПДВ 

Електрична 

енергія (з 

урахуванням 

затвердженого 

у 

встановленому 

законодавством 

порядку тарифу 

на послуги з 

передачі 

електричної 

енергії) 

м.Бердичів площа 
Мистецька,1 

62Z0408557954705 

240000 

  

м.Бердичів площа 
Мистецька,1(резерв) 

62Z1372883151210 

м.Бердичів 
вул.Європейська,21 
(В-1) 

 

62Z8954020802792 

 м.Бердичів 
вул.Європейська, 21 

(В-2) 

62Z3439717292801    

 С. Скраглівка, вул. 
Миру,22 

62Z3566950486273    

 

Технічні та якісні характеристики: 

 1.Перелік операторів системи розподілу, до яких під’єднані Об’єкти Споживача та в межах 

яких Споживачем можуть надаватись Постачальнику Заявки: 

Акціонерне товариство «Житомиробленерго» - оператор системи розподілу на території 

Житомирської області. 

Приймання – передача електричної енергії, поставленої Постачальником та прийнятої 

Споживачем/Замовником у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання уповноваженими 

особами Сторін щомісячних актів приймання-передачі. 

-Об’єкти споживання відносяться до групи «Б» (без АСКОЄ) з лічильниками.;  

-Клас напруги: 2 клас. 

2. Оплата оператору систем розподілу – здійснюється замовником самостійно відповідно до 

договору з оператором системи розподілу. 



Оплата оператору системи передачі - здійснюється електропостачальником, вартість послуг 

з передачі включається до вартості електроенергії. 

 

3. Строк  поставки товару: з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. 

- місце поставки товару: 13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, межа 

балансової належності електроустановок замовника 

4. Умови поставки товару (електричної енергії): 

Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу 

електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі, постачання електричної енергії 

споживачам регулюються наступними документами: 

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

• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 

14.03.2018 № 312 та постанови Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної 

енергії, від 26.06.2020  № 1219. 

• Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018  № 310; 

• Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від від 14.03.2018 року № 309 та іншими 

нормативними актами. 

5. При здійсненні Учасником будь-яких заходів, пов’язаних з постачанням товарів, 

зазначених в тендерній документації, повинні застосовуватися заходи щодо захисту 

навколишнього середовища, передбачені законодавством України та/або міжнародним 

законодавством для даного типу предмету закупівлі. 

Учасник  використовує технології, що забезпечують охорону навколишнього середовища, 

дотримується законодавчих і адміністративних положень. 

 Учасник  проводить заходи: 

-  щодо запобігання і контролю забруднення навколишнього середовища;  

-  щодо впровадження природоохоронних заходів та використання екологічно чистих 

технологій;  

-  по зменшенню негативного впливу на навколишнє природне  середовище. 

6. Згідно з ст. 18 Закону України «Про ринок електричної енергії» показники якості 

електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

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». 

7. Обсяги споживання електроенергії можуть змінюватися в залежності від режиму роботи 

устаткування та обладнання Замовника. 

8. 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). 

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку 

розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

З метою можливості оперативного вирішення проблемних питань, які можуть виникати 

під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, у 

відповідності до вимог п. 8.3.17 та п. 8.3.6. «Правил роздрібного ринку електричної енергії» 

щодо проведення особистого прийому споживачів, учасник у складі тендерної пропозиції 

повинен надати:  

1. Довідку в довільній формі, про наявність у учасника кол-центру згідно з вимогами, 

встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП або, у разі, якщо створення кол-центру 

не є обов‘язковим для учасника - довідку з інформацією про засоби комунікації та службову 

особу (осіб) учасника на яку(яких) покладено обов‘язок здійснення комунікації із споживачами 

(контактний телефон, посада прізвище, ім‘я по-батькові та графік роботи). 



2. Гарантійний лист в довільній формі про те, що учасником виконано вимоги «Правил 

роздрібного ринку електричної енергії» щодо особистого кабінету споживача, зокрема, що в 

особистому кабінеті споживача реалізована технічна можливість донесення до Споживача 

інформації про: 

 діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок за електричну енергію; 

 значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання; 

 обсяг електричної енергії у порядку надання електропостачальником споживачу даних 

щодо споживання ними електричної енергії; 

 надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії або недоплату за 

спожиту, але не оплачену електричну енергію; 

 телефони для подання претензій, скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки 

експлуатації електросистем; 

 реквізити для оплати спожитої електричної енергії (розрахунковий рахунок 

електропостачальника, номер особового рахунка або номер договору споживача); 

 період, за який проводиться розрахунок; 

 суму до оплати та дату, до якої необхідно сплатити. 

 Наведена у гарантійному листі інформація повинна бути достовірною. 

3. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що він не знаходиться у статусі 

«дефолтного» або «переддефолтного» та зазначена інформація не оприлюднена на сайті 

оператора системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго»), який виконує функції адміністратора 

розрахунків та/або інших відкритих джерелах інформації, відповідно до «Правил ринку», 

затверджених  Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року N 307 у редакції постанови 

НКРЕКП від 24 червня 2019 року N 1168.   

4. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що протягом 2021 року він не 

набував статусу «дефолтного» або «переддефолтного»  та зазначена інформація не була 

оприлюднена на сайті  оператора системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго»), який виконує 

функції адміністратора розрахунків та/або інших відкритих джерелах інформації, відповідно до 

«Правил ринку», затверджених  Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року N 307 у 

редакції постанови НКРЕКП від 24 червня 2019 року N 1168.   

5. Учасник повинен надати гарантійний лист підписаний уповноваженою особою, щодо 

гарантування виконання договірних зобов’язань з постачання електричної енергії, в разі 

перемоги на торгах. В тому числі, що у разі невиконання або неналежного виконання свого 

зобов’язання щодо забезпечення постачання електричної енергії, а саме: у разі непогодження 

оператором системи розподілу (обленерго) зміни постачальника, зважаючи на  що покупець 

буде змушений укласти договір з постачальником «останньої надії» або у разі набуття 

постачальником статусу «дефолтного», в зв‘язку з чим постачання електричної енергії покупцю 

буде здійснюватись постачальником «останньої надії»,  постачальник зобов’язаний 

відшкодувати різницю між тарифом постачальника «останньої надії» та договірною ціною 

(тарифом)  договору та повне відшкодування збитків завданих у зв’язку з неможливістю 

виконання постачальником своїх гарантійних зобов’язань. 

6. Учасники повинні підтвердити відповідність своєї участі у тендері вимогам щодо 

етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель згідно з листом Мінекономрозвитку 

№ 3304-04/13647-06 від 01.04.2019 року. З огляду на це учасники подають у складі тендерної 

пропозиції документи, що підтверджують запровадження на підприємстві учасника політики 

щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель, добросовісної конкуренції. 

Серед таких документів повинен міститись наказ підприємства-учасника щодо призначення 

уповноваженого працівника з контролю та дотримання заходів і політики етичної поведінки 

при участі у процедурах публічних закупівель, а також настанови (інструкція або програма) 

підприємства щодо виконання вказаної політики. 

7. Споживач електричної енергії зацікавлений в отриманні найякіснішої продукції, у 

зв’язку з чим від учасників відкритих торгів вимагається підтвердити у складі своєї тендерної 

пропозиції успішне проходження сертифікації їхньої діяльності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 

«Системи управління якістю. Вимоги» виданого на ім‘я учасника закупівлі або іншим 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18?find=1&text=%EA%E0%E1%B3%ED%E5%F2#w123


аналогічним державним стандартам в сфері сертифікації діяльності підприємства. На 

підтвердження вищезазначеного Учасник повинен надати оригінал або копію документа 

(сертифікат тощо), який згідно з ДСТУ 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Система управління 

якістю. Вимоги», який підтверджує впровадження системи управління якістю в учасника як 

суб’єкта господарювання — юридичної особи стосовно торгівлі електричною енергією (оптової 

чи роздрібної), виданий акредитованим уповноваженим органом у сфері сертифікації. 

8. Учасники повинні надати оригінал або копію сертифікату відповідності вимогам 

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та 

настанови щодо застосування», виданого на ім‘я учасника закупівлі у відповідності до 

міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, та чинного на момент 

подачі тендерної пропозиції, або іншого сертифікату відповідності національному стандарту, 

що установлює вимоги до системи управління якістю та виданого на ім‘я учасника закупівлі у 

відповідності до міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, та 

чинного на момент подачі тендерної пропозиції. Наданий документ повинен відповідати 

предмету закупівлі., оригінал або копію чинного сертифіката ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи 

управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування», або аналогічних 

систем чи більш нових версій стандартів, видані органом з сертифікації на ім’я учасника. 

 

5.Очікувана вартість закупівлі: 240000 кВт*год * 5,90 грн. = 1416000,00 грн., в т.ч. ПДВ; 

КЕКВ 2273; 

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 

18.02.2020 № 275 методом збору, порівняння та аналізу ринкових цін очікуваної вартості на 

підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів, індексу інфляції та інформації 

про аналогічні закупівлі розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua. 

Інтернет-ресурс Оператору ринку https://www.oree.com.ua/index.php/indexes  станом на 

листопад місяць 2022 року та на підставі комерційних пропозицій потенційних постачальників. 

 

Постачальник Ціна (без 

ПДВ та 

тарифу 

передачі), 

грн. 

Ціна 

(з ПДВ та з 

урахуванням 

тарифу 

передачі), 

грн. 

Інтернет ресурс 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Житомирська обласна 

енергопостачальна 

компанія»  

4,60 5,94 https://www.ztoek.com.ua/dp-operator-

rynku-serednozvazhena-czina-

elektroenergiyi-u-zhovtni-vdvichi-bilshe-

nizh-v-analogichnomu-periodi-mynulogo-

roku/  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Чернівецька обласна 

енергопостачальна 

компанія»  

4,35 5,64 

http://ek.cv.ua/komerc-jn-propozic-/ 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Рівненська обласна 

енергопостачальна 

компанія»  

4,75 6,12 

https://www.ez.rv.ua/nepobutovyj-

spozhyvach/ 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0_1B82NdkgEket0ZpS1XQV3klYUMaNfHYrtS5lajLShlGX_WiA231QjSw
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
https://www.ztoek.com.ua/dp-operator-rynku-serednozvazhena-czina-elektroenergiyi-u-zhovtni-vdvichi-bilshe-nizh-v-analogichnomu-periodi-mynulogo-roku/
https://www.ztoek.com.ua/dp-operator-rynku-serednozvazhena-czina-elektroenergiyi-u-zhovtni-vdvichi-bilshe-nizh-v-analogichnomu-periodi-mynulogo-roku/
https://www.ztoek.com.ua/dp-operator-rynku-serednozvazhena-czina-elektroenergiyi-u-zhovtni-vdvichi-bilshe-nizh-v-analogichnomu-periodi-mynulogo-roku/
https://www.ztoek.com.ua/dp-operator-rynku-serednozvazhena-czina-elektroenergiyi-u-zhovtni-vdvichi-bilshe-nizh-v-analogichnomu-periodi-mynulogo-roku/
https://www.ztoek.com.ua/dp-operator-rynku-serednozvazhena-czina-elektroenergiyi-u-zhovtni-vdvichi-bilshe-nizh-v-analogichnomu-periodi-mynulogo-roku/
http://ek.cv.ua/komerc-jn-propozic-/
https://www.ez.rv.ua/nepobutovyj-spozhyvach/
https://www.ez.rv.ua/nepobutovyj-spozhyvach/


Середня ціна: 4,55 5,90  

Розрахункова очікувана вартість 5,90 грн., в т.ч. ПДВ та з урахуванням вартості послуг з 

передачі електричної енергії оператору системи передачі 345,64 грн/МВт-год (без урахування податку 

на додану вартість) 

 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за 

КПКВК 2201010 «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» відповідно до 

бюджетного запиту на 2023 рік. 


