
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, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, 

вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - юридичні особи, які є 

підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби 

держави або територіальної громади 

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 021:2015:09310000-5 «Електрична енергія» 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-12-015802-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Для забезпечення установи безперебійним постачанням електричною енергією  та на 

підставі Закону України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії», 

Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження  Правил роздрібного ринку 

електричної енергії», Постанови  НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу 

системи передачі», Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №307 «Про затвердження Правил 

ринку», Постанови НКРЕКП від 14.03.2018  №311 «Про затвердження Кодексу комерційного 

обліку електричної енергії», Постанови від 14.03.2018  №310 «Про затвердження Кодексу 

систем розподілу», Постанови НКРЕКП від 13.04.2017 №504 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії», Постанови 

НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» та ін. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Електрична енергія 44422 тис. 

кВт. 

 

5. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: 

             Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням 

проведеного моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної 

інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому 

доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі 

закупівель «Прозоро», тощо) з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют 

очікувана вартість предмета закупівлі складатиме 198999,00 (сто дев’яносто вісім тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять 00 коп.) гривень . 


