
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-2021-12-21-000678-a 
 
Вид/ процедура закупівлі: переговорна процедура (скорочена). 
Обсяг закупівлі: 560000,00 кВт*год 
Орієнтовна сума: 2`542`400 грн з ПДВ. 
Орієнтовний строк постачання: протягом 2022 року.  

 
Відповідно до річного плану закупівель на 2021 рік, ідентифікатори планів в 

електронній системі закупівель (далі – ЕСЗ): UA-P-2021-11-10-006191-b та UA-P-2021-11-12-
005661-b, Миколаївською обласною радою було двічі оголошено відкриті торги на закупівлю 
за назвою предмета закупівлі: «Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 09310000-
5 Електрична енергія. Номенклатура: електрична енергія», ідентифікаційні номери закупівель 
UA-2021-11-10-016154-a та UA-2021-11-12-003199-c відповідно, з ідентичними параметрами 
закупівель, а саме: обсяг в кВт*год 560000, орієнтовна загальна сума закупівлі 2504062,40 грн 
з ПДВ, період постачання – протягом 2022 року. Відповідно до частини другої статті 32 Закону 
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) у разі подання для участі в торгах менше двох 
тендерних пропозицій, тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель 
(далі – ЕСЗ). Торги було двічі відмінено автоматично електронною системою закупівель через 
недостатню кількість пропозицій. Документи, що підтверджують наявність умов застосування 
переговорної процедури: звіти про результати закупівель від 26.11.2021 UA-2021-11-10-
016154-a та від 29.11.2021 UA-2021-11-12-003199-c.  

 
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 40 Закону, якщо було двічі відмінено 

тендер через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, замовник має право, як 
виняток, застосувати переговорну процедуру закупівлі. При цьому предмет закупівлі  - 
найменування (номенклатура, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), технічні та 
якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні 
відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.  

Листом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
від 03.10.2020 № 3304-04/60124-06, визначено, що у разі здійснення переговорної процедури 
закупівлі з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 40 Закону, не можуть 
змінюватись:  предмет закупівлі - згідно з частиною четвертою статті 180 Господарського 
кодексу України умови про предмет у господарському договорі повинні визначати 
найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також 
вимоги до їх якості;  підтвердження про відсутність підстав для відмови учаснику(ам) в участі 
у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 Закону; забезпечення виконання 
договору та інші вимоги до учасника. Можуть змінюватись: очікувана вартість та кількісні 
характеристики, строки поставки. Не вимагається забезпечення тендерної пропозиції, оскільки 
таке забезпечення подається учасником у зв’язку із поданням тендерної пропозиції.  

З метою визначення орієнтовної очікуваної вартості переговорної процедури закупівлі 
електричної енергії на 2022 рік було направлено запити щодо цінових пропозицій 3м крупним 
постачальникам електричної енергії Миколаївської області, а саме: ТОВ «Миколаївська 
електропостачальна компанія», ТОВ «Твій ГазЗбут» та ТОВ «Енерджі Трейд Груп» 

 



Орієнтовну ціну закупівлі електроенергії за 1 кВт*год для проведення переговорів на 
2022 рік розраховано як мінімальну за отриманими  пропозиціями постачальників, з 
урахуванням затвердженого на 2022 рік тарифу на передачу згідно з  Постановою НКРЕКП 
від 01.12.2021 № 2454 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії 
НЕК «Укренерго» на 2022 рік», в розмірі 0,34564 грн/кВт*год без ПДВ, що з ПДВ становить 
0,414768 грн/кВт*год та 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  4,542048  грн з ПДВ. Під час проведення 
переговорів з постачальником, який запропонував найменшу ціну, - ТОВ «Енерджі Трейд 
Груп» - ціну закупівлі за 1 кВт*год було зменшено до 4,54 грн з ПДВ.   

Таким чином, орієнтовна сума закупівлі електричної енергії на 2022 рік: 

 560000,00 кВт*год * 4,54 грн (з урахуванням компенсації послуги на передачу 
електричної енергії та без урахування вартості послуг з розподілу електричної енергії)   = 
загальна орієнтовна сума  2542400 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ 423733,33 грн. 


