
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 41 Постанови КМУ 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: Управління комунального майна, інфраструктури 

старостинських округів Новокаховської міської ради; 74987, Херсонська обл., м. Нова 

Каховка, смт Дніпряни, вул. 1 Травня, 7, код за ЄДРПОУ – 42520154; категорія замовника – 

орган місцевого самоврядування. 

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): Послуга з розподілу електричної енергії (код ДК 021:15 

65310000-9 - Розподіл електричної енергії). 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-03-000503-a. 

4. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена). 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. Засади 

функціонування ринку електричної енергії України визначаються Законом України «Про 

ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року. Послуги з розподілу 

електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за 

тарифами, які встановлюються НКРЕКП. 

6. Обґрунтування бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, 

визначений відповідно до розрахунку до кошторису Управління на 2021 рік згідно планових 

потреб минулого року і становить 247563,00 грн. з ПДВ.  

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість 

предмета закупівлі, розрахована відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку економіки 

торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 272 «Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». 

Вартість предмета закупівлі визначається як добуток ціни за одиницю товару 

запропонованої Учасником в ході переговорів (діючий тариф) на кількість послуг і складає: 

1,2346 грн. кВт/год * 165520,99 кВт/год..= 204352,21 грн. з урахуванням ПДВ. 

 

 

 

 

Начальник управління           Олена СЕНДИК 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-03-000503-a

