
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 
державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, його категорія: 

 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 88017, 

Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 126;  код згідно з ЄДРПОУ – 254409293; 

категорія замовника - юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім 

тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби 

держави або територіальної громади. 
 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиних! закупівельним 
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія 

3.Ідентифікатор закупівлі: — UA-2022-07-21-007018-a 

 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним 

стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним 

нормативно-правовим актам: 

-  Закон України «Про ринок електричної енергії»; 

- Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 

14.03.2018р. №312). 

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок 

електричної енергії». 

- 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 14 .03. 2018 року № 309; 

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок 

електричної енергії». 

Учасник-постачальник електричної енергії забезпечує дотримання загальних та 

гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що 

передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 

12.06.2018р. №375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правила роздрібного 

ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів. Згідно ст.18 Закон 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. 

 

 

5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 199000.00 гривень ( сто дев’яносто 

дев’ять тисяч гривень,  00 коп.) з ПДВ. 
 

6.Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Згідно рішення обласної ради від 



23.12.2021 року № 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» головному розпоряднику 
бюджетних коштів на 2022 рік виділено 199000.00   гривень для проведення закупівлі 
Електричної енергії. 

 

7.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної 
вартості предмету закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, щляхом 
моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.  

8.Процедура закупівлі: спрощена процедура закупівлі через систему електронних 

торгів. 

 

 

Уповноважена особа 
 

 

Й. Райхель 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


