
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
за кодом ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»

(Електрична енергія для потреб Державного Університету інтелектуальних
технологій і зв’язку)

На виконання вимог постанови КМУ від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710», а 
саме пп.З п.З постанови КМУ від 11.10.2016р. № 710 “Про ефективне використання державних 
коштів ”  стосовно обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним 
умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання 
товару, у т.ч.:

- необхідність забезпечення життєдіяльності структурних об’єктів ДУІТЗ у 2022 році, що 
розміщуються в за адресами: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, 65020, м. Одеса, вул. Кузнечна, 
15, 65023, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 61, 65029, м. Одеса, вул. Пішонівська, 5, 65029, 
м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4, 67852, Одеська обл., Лимансысий р-н, с. Ілічанка, 
вул. Шкільна, 27, 67772, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Затока, 
Лиманський район, База відпочинку «Електрон».

- відповідно до п.2 частини 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон) 
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: укладення 
договору з постачальником "останньої надії" на постачання електричної енергії. Відповідно 
пункту 66 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
постачальник «останньої надії» - це визначений відповідно до цього Закону 
електропостачальник, який за обставин, встановлених цим Законом, не має права відмовити 
споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу. 
Відповідно пункту 1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі -  Правила) договір про постачання електричної 
енергії постачальником «останньої надії» - домовленість між постачальником «останньої надії» 
та споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної 
енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів постачальником "останньої надії" 
за цінами постачальника «останньої надії». Згідно частини першої статті 64 Закону України «Про 
ринок електричної енергії», підпункту 4 пункту 3.4.2 Правил, постачальник «останньої надії» 
надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі необрання споживачем 
електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником. 
На роздрібному ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії 
споживачем без укладення, відповідно до Правил, договору з електропостачальником та інших 
договорів, передбачених Правилами (абзац третій пункту 1.2.15 Правил). Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затверджує 
типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником «останньої надії» 
(частина одинадцята статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії»). Відповідно 
частини восьмої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 1.1.9 Правил, 
Постачальник «останньої надії» здійснює постачання з моменту припинення постачання 
електричної енергії попереднім електропостачальником. Договір постачання електричної енергії 
між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з початку фактичного 
постачання електричної енергії такому споживачу. Визначення постачальника «останньої надії»



здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у 
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України (частина друга статті 64 Закону України 
«Про ринок електричної енергії»). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 
року № 1023-р (зі змінами від 02 грудня 2020 року №1520-р та зі змінами від 23.12.2021 № 1692- 
р) Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», яке має ліцензію 
на постачання електричної енергії (постанова НКРЕКП від 06.11.2018 року №1344) визначено 
постачальником «останньої надії» на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2022 року.Через 
відсуність на 01.01.2022 року укладеного договору на постачання електричної енергії потрібно 
укласти договір із ПОН на період проведення переговорів щодо укладання договору закупівлі, 
тому, що постачання електроенергії є безперервним.

- іншим нормативно-правовим актам України.
Кінцевий результат закупівлі передбачає підтримання безпечних, безперебійних 

експлуатаційних умов роботи електричних установок об’єктів ДУІТЗ, покращення санітарних, 
робочих і побутових умов для службовців його структурних підрозділів, які розміщені в 
приміщеннях зазначених об’єктів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, визначені відповідно до 
Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - 
технічні вимоги до предмета закупівлі.

Відповідно до Методики, очікувана вартість закупівлі послуг, щодо яких проводиться 
державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно- 
правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання 
цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу послуг та ціни (тарифу), 
затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

- ОВрег = V * Цтар, де:
- ОВрег — очікувана вартість закупівлі товарів / послуг, щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і тарифів;
- V — кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;
- Цтар — ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним 

нормативно-правовим актом.

Сергій КАРАВЕЛКОВ


