
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від 16.08.2021

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія «Електрична

енергія»
Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 

09310000-5 Електрична енергія «Електрична енергія» здійснюється відповідно до примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 
№ 275.

L_____Визначення потреби в товарах, роботах, послугах:
№ Назва

номенклату
рної
позиції,
переліку
послуг або
робіт

Код товару чи
послуги,
визначеного
згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі.

Кількіс
ть

Од.
вимір

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Електрична
енергія

09310000-5 
Електрична 

енергія

850 00 
0.00

КВт-
год

61001, У країна, 
Харківська область, 
Харків, МАЙДАН 

ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, будинок 3; 

61001, Україна, 
Харківська обл.. м. 
Харків, провулок 
Кінний 5; 62532, 

Харківська обл., с. 
Верхня Писарівка, 

вулиця Рубіжанська, 
17

31.12.2021

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних
характеристик.

Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії 
Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної 
енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання 
електричної енергії Споживачем.

Якість та технічні характеристики електричної енергії, що постачається Споживачу 
мають відповідати вимогам встановленим чинним законодавством України, національними 
стандартами України, іншими нормативно-технічними документами, в тому числі ДСТУ EN 
50160:2014.

3. Аналіз ринку.
З метою проведення даної закупівлі, квартирно-експлуатаційною службою Академії 

розрахунок очікуваної вартості товару здійснюється на підставі визначення середньої 
вартості виходячи із 3 цінових (комерційних) пропозицій, що направили на адресу Академії 
постачальники у сфері продажу електричної енергії.

TOB «EJ1EKTPOATOM» надав пропозицію 4,00 грн. за 1 кВт*год;



TOB «ЛЮМЬЄР ЕНЕРДЖІ» надав пропозицію 3,63 грн. за 1 кВт*год;.
TOB «НЕКСТ ЕНЕРДЖИ» надав пропозицію 3,85 грн. за 1 кВт*год..
4. Визначення вимог до умов надання послуг і оплати.
Ціна Товару включає в себе вартість послуг оператора системи передачі щодо 

надання послуг з передачі електричної енергії, які необхідні для виконання цього Договору, 
що станом на дату підписання Договору затверджені Пос тановою НКРЕКП від 09.12.2020 р. 
№ 2353.

Ціна Товару не включає в себе вартість послуг оператора системи розподілу щодо 
надання послуг з розподілу електричної енергії.

Ціна за фактично спожиту електричну енергію розраховується за формулою:
Цфакт = (Вфакт+Тпост +Тп+Тр)* х ’\\?факт де:

Вфакт - фактична вартість придбаної Постачальником електроенергії на 
організованих сегментах ринку електричної енергії (ринок на добу наперед, 
внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок), у тому числі витрати постачальника на 
послуги оператора ринку, встановлені Постановою НКРЕКП, з урахуванням індивідуального 
графіка Споживача.

Вфакт розраховує Постачальник по результатах розрахункового періоду та надає 
Споживачу;

Тп - тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі, 
затверджений Регулятором на розрахунковий період, грн/кВт*год. тариф на послуги з 
передачі електричної енергії, встановлений Постановою НКРЕКП, який становить 0,29393 
грн./кВт*год.

Тпост - тариф Постачальника

''Мфакт - фактичний обсяг придбаної Постачальником електроенергії на всіх сегментах 
ринку електричної енергії для Споживача у розрахунковому періоді; споживання 
електричної енергії, кВт*год;

Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць протягом якого 
Споживачу здійснювалось постачання електричної енергії згідно поданих Заявок. Заявки 
Споживача, можуть передбачати замовлення на постачання електричної енергії лише в 
межах одного календарного місяця.

По закінченні розрахункового періоду Постачальник зобов'язаний надати для 
підписання Споживачу Акт приймання-передачі електричної енергії. Споживач зобов’язаний 
розглянути та підписати вказаний акт у строк, що не перевищує 5 ( п'яти) робочих днів або 
дати вмотивовану відмову від підписання такого акту, у цей же строк.

Оплата електричної енергії за розрахунковий період здійснюється Споживачем у 
строк протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту підписання Споживачем акту 
прийому-передачі електричної енергії (платіжного документу) Постачальника електричної 
енергії, який надається протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після закінчення 
поточного розрахункового періоду.

4.1. Місце поставки товару: 61001. Україна. Харківська область. Харків. МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 3; 61001, Україна. Харківська обл., м. Харків, провулок 
Кінний 5; 62532, Харківська обл., с. Верхня Писарівка. вулиця Рубіжанська, 17. Строк 
поставки товару: до 31.12.2021 року.

5. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
5.1. Метод визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі 

визначається на підставі цін попередніх закупівель, розраховується за такою формулою:

I I ,  =  ( Ц ,  + . . .  +  Ц )  / К ,



Ц„, очікувана ціна за одиницю;

Ц„ Ц, ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; 

К кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

3,83 = (3,63+4,00+3,85)73

ПРОПОНУЮ:
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 09310000-5 

Електрична енергія «Електрична енергія», очікуваною вартістю 3 255 500 (три мільйони двісті 
п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.).виходячи із розрахованої вартості.

Начальник квартирно-експлуатаційної служби
підполковник / у  Олександр ЛЯШИК
16.08.2021р. 64 /


