
Обгрунтування технічних та якісних характеристик, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі 

 

(на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266) 

 

1. Найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код замовника , його категорія: Національний 

заповідник «Києво-Печерська лавра»; 

 вул. Лаврська, 9, м. Київ, 01015; код ЄДРПОУ 20073260; 

 категорія – бюджетна установа. 

 

2. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Електрична 

енергія (09310000-5 Електрична енергія)»,  

код ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-26-006616-а  

 

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до  

 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 333 448,40 грн., в т. ч. ПДВ – 55 574,73 грн.  

 

6. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Орієнтовний розрахунок ціни 1 кВт*год електричної енергії  

Середня ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та 

внутрішньодобовому ринку за 20 днів жовтня 2021 (без ПДВ) , грн/кВт*год 2,41981 

Підвищення тарифу за жовтень-грудень 2021 року ***, 2% 0,07259 

Тариф на передачу, грн без ПДВ* 0,29393 

Послуги постачальника, грн без ПДВ** 0,08056 

Підсумковий стартовий тариф, грн без ПДВ 2,86689 

Підсумковий стартовий тариф, грн з ПДВ (20%) 3,44027 

Необхідний обсяг на грудень 2021 рік, кВт*год 96 925 

Очікувана вартість закупівлі, грн з ПДВ 333 448,40 

* - тариф на передачу з 01.01.2021 року згідно Постанови НКРЕКП від 09.12.2020 року №2353 

** - Послуга постачальника відповідно до комерційної пропозиції АТ "ДТЕК Київські 
електромережі" з офіційного сайту 

*** -орієнтовний коефіцієнт удорожчання ціни за жовтень-грудень 2021,% 

7. Обгрунтування технічних та якісних характеристик 

Технічні та якісні характеристики (параметри якості) електричної енергії в точках приєднання 

споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 
50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального 

призначення». Постачальник повинен забезпечити дотримання загальних та гарантованих стандартів 

якості надання послуг з розподілу електричної енергії, які передбачені Постановою НКРЕКП від 

12.06.2018  № 375 (зі змінами)). 

Конкретне найменування закупівлі Електрична енергія 



Код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія» 

Місце поставки товару 
01015, Україна, м. Київ, вул.Лаврська,9 

Строк поставки товару 

Цілодобово з 01.12.2021 року до 31.12.2021. 

 Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, 

зазначена в окремому письмовому повідомленні Споживача 
Постачальнику, у якому також зазначаються персоніфіковані 

дані Споживача (або дата зазначена в Заяві – приєднання). 

 

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості 

1. Особливі вимоги до предмету закупівлі. 

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України: 

- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; 

- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; 

- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; 
- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної 

комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312. 

2. Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів 
Замовника. 

3. Місце поставки товару: на межі балансової належності між оператором системи розподілу та 

споживачем.  
Точки розподілу електричної енергії знаходяться за адресами: 

1) м. Київ, вул. Лаврська,9 корп. 8 

 

№ з/п 
Найменування 

Товару 

Категорія 

площадки 

вимірювання 

Споживача 

Клас 

напруги 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

Частота, 

Гц 

1 
Електрична 

енергія 
Група «А», «Б» 1, 2 кВт/год _96 925_ _50_ 


