
Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості 

предмета закупівлі Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 09310000-5 
Електрична енергія.  

Номенклатура:  електрична енергія. Код ДК 0512:2015: 09310000-5 
ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-10-016154-a 
 
Вид/ процедура закупівлі: відкриті торги. 
Обсяг закупівлі: 560000,00 кВт*год 
Орієнтовна сума: 2`504`062, 40 грн з ПДВ. 
Орієнтовний строк постачання: січень-грудень 2022 року.  

 
Відповідно до роз’яснень уповноваженого органу - Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України  від 03.09.2020 № 3304-04/54160-06 «Щодо планування 
закупівель» Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) не встановлено 
обов’язку замовника складати та затверджувати річний план закупівель, зокрема в частині 
проведення процедур закупівель на наступний рік, на підставі кошторису (тимчасового 
кошторису), плану асигнувань чи плану використання бюджетних коштів. При визначенні 
очікуваної вартості замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть 
розраховуватись, зокрема виходячи із потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у 
минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на 
ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. 

Таким чином, ураховуючи, що Закон не містить обмежень щодо організації процедур 
закупівель до набрання чинності Закону про Державний бюджет України, затвердження 
кошторису або плану використання бюджетних коштів, замовник для забезпечення 
невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному році, може наприкінці 
поточного року розпочати процедуру закупівлі за відповідним предметом закупівлі, 
керуючись його очікуваною вартістю за умови, що в проекті договору про закупівлю та у 
договорі про закупівлю буде передбачено відповідний порядок виникнення договірних 
зобов’язань в залежності від реального  фінансування. 

 
Планування  закупівлі електроенергії для забезпечення адміністративної будівлі 

Миколаївської обласної ради в 2022 році здійснено, виходячи з орієнтовної потреби, 
визначеної на підставі  аналізу даних про фактичне використання електричної енергії 
протягом 2018-2021 років. Орієнтовний обсяг закупівлі електроенергії на 2022 рік становить               
560 000 кВт*год. 

 
Технічні вимоги:   
клас напруги другий (380 В);  
кількість 560 000 кВт*год; частота, 50 Гц ;  
Метод випробування ДСТУ EN 50160:2014.  
Місце поставки: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 (адміністративна будівля 

Миколаївської обласної ради). 
Приєднана потужність у точках підключення становить 560 кВт.  
Споживач Миколаївська обласна рада відноситься до площадок вимірювання групи «б» 

(площадки вимірювання, не обладнані автоматизованою системою збору даних та керування 
лічильниками – АСКУЕ). 

 
Орієнтовну ціну закупівлі електроенергії на 2022 рік за 1 кВт*год розраховано як 

середню з пропозицій постачальників PROZORRO MARKET на листопад 2021 року, 
листопад-грудень 2021 року та листопад 2021 – квітень 2022 року та  середньозваженої ціни 
РДН (ринку на добу наперед) за 01-08 листопада 2021 року з урахуванням тарифу на передачу 



 та ПДВ без урахування вартості послуг з розподілу електричної енергії. Розрахована таким 
чином орієнтовна ціна за 1 кВт*год постачання електричної енергії з урахуванням компенсації 
послуги на передачу електричної енергії та без урахування вартості послуг з розподілу 
електричної енергії становить 4,47154 грн з ПДВ, що є в межах оголошених закупівель на 2022 
в ЕСЗ PROZORRO.  

Таким чином, орієнтовна сума закупівлі на 2022 рік: 

 560000,00 кВт*год * 4,47154 грн (з урахуванням компенсації послуги на передачу 
електричної енергії та без урахування вартості послуг з розподілу електричної енергії)   = 
загальна орієнтовна сума  2504062,40 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ 417343,73 грн. 

Відповідно до орієнтовної суми  процедура закупівлі: відкриті торги. 


