
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: 
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 7» Кам’янської 

міської ради; 

вул. Ніжинська, 7, м. Кам’янське, 51922; 

код за ЄДРПОУ – 233723714; 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

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, код 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія) 

3. Вид процедури: відкриті торги 

   4.  Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-11-24-009053-a 

          5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 688866,00 грн. (шістсот 

вісімдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят шість грн. 00 коп.) з ПДВ. 

          6. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувану вартість предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання 

електричної енергії за календарний рік та методом порівняння ринкових цін 

відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка 

затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275 

          7.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 
Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу 

систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП віл 14.03.2018 № 310, 

параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у 

нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у 

ДСTУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в 

електричних мережах загального призначення». Для забезпечення безперервного 

надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник 

зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергїї в обсягах, 

що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання 

електричної енергії споживачем. Постачальник електричної енергії 

зобов’язується якісно надавати послуги у вiдповідності до вимог постанови 

НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення    

стандартів    якості   електропостачання   та   надання   компенсацій споживачам    

за їх недотримання». 

 

Уповноважена особа:                                    Олена ЖОРНИК 


