
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від 12.03.2021

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

1. 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 для 
забезпечення 
потреб 
гуртожитку

09310000-5 — 
Електрична 

енергія

80000 кВт 61001, Україна,
Харківська область,
Харків, МАЙДАН
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, будинок 3;

До грудня 
31 
2021року

2. 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.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно наказу № 275 від 18.02.2020 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про 
затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»: 
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 Постановою НКРЕКП.

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

1.2. Ціна за фактично спожиту електричну енергію розраховується за формулою:
Цфакт = (Вфакт+Тпост +Тп+Тр)* х ’Мфакт 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.

Тпост - тариф Постачальника.

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

Порядок здійснення оплати:
Місце поставки (передачі) товару: 61001, Україна, Харківська область, Харків, 

МАЙДАН ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок З «ГУРТОЖИТОК».
4. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
4.1. Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 
регулювання цін і тарифів

ОВ„С, = V * ц,.„

де: ОВ|1С, - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 
регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Ц,11Р - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним
нормативно-правовим актом.

134 400,00 = 80 000*1,68

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

Електрична енергія у розмірі 134 400,00грн. (сто тридцять чотири тисяч чотириста грн. 00 
коп з урахуванням ПДВ, загальний обсяг поставки 80 000 кВт, за місцем поставки: 61001, 
Україна, Харківська область, Харків, МАЙДАН ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок З 
«ГУРТОЖИТОК».

Т.в.о. начальника квартирно-екедлу^таційної служби
капітан - . ' Артем АЛИСИМЕНКО
О.2021р.


