
Вих.№б/н від 14.06.2021 р. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі 

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України  від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» підготовлено та опубліковано 

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі. Підготовка обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється протягом 

бюджетного року відповідно до річного плану закупівель. 

Замовник: Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

Предмет Закупівлі: Електрична енергія на умовах постачальника «Останньої надії» 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 576 254,37 грн. з ПДВ 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-14-006464-b 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання об’єктів у нормальних умовах експлуатації 

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

електропостачання в електричних мережах загального призначення». Якість електричної енергії має 
відповідати фактичним значенням параметрів електричної енергії, встановленим ГОСТ 13109-97. 

Постачання електричної енергії повинно здійснюватися відповідно до вимог «Правил роздрібного ринку 

електричної енергії», затверджених Постановою  НКРЕКП від 14.03.2018 № 312. Учасник повинен 
добросовісно виконувати свої фінансові зобов’язання перед іншими учасниками ринку електричної енергії, 

відповідно до «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених Постановою НКРЕКП від 

14.03.2018  № 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 26.06.2020 № 1219).Запропонований учасником товар 

повинен відповідати технічним, якісним характеристикам визначеним у розділі 11.4. Кодексу систем 
розподілу, затвердженого Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних 

послуг України від 14.03.2018  №310. 

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався на підставі Постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про встановлення 

тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на III квартал 2021 року» 09.06.2021  № 939 та відповідно 

до наявної потреби. 

 

 

 

 


