
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»  

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Державна установа «Національний науковий 

центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. 

Стражеска Національної академії медичних наук України»; вул. Святослава Хороброго, 5, 

м. Київ, 03151, Україна; код за ЄДРПОУ – 44884985; категорія замовника – юридична особа, 

яка забезпечує 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):  Послуги з  перетікань  електричної енергії, код ДК 

021:2015 65310000-9 – Розподіл електричної енергії (Розподіл електричної енергії). 

     3. Ідентифікатор закупівлі:   UA-2023-01-16-002698-a  

Закупівля послуги з розподілу електричної енергії, технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок 

електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, 

затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом 

України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922), Кодексом 

системи розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 № 310 (далі 

— КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 

12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), Кодексом комерційного обліку, затвердженим 

постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018, та іншими нормативно-правовими актами, що 

стосуються предмета закупівлі.  

     4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 216 040,00 грн. (один мільйон двісті 

шістнадцять тисяч сорок грн ), з ПДВ. 

      5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

для закупівлі визначений в сумі 1 216 040,00грн. (один мільйон двісті шістнадцять тисяч 

сорок грн), з ПДВ, за КПКВ 6561160 Впровадження та реалізація нового механізму 

фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у 

окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України по 

КЕКВ 2282 відповідно до кошторису на 2023 рік. 

    6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  Визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом отриманої / наданої послуги з розподілу 

електричної енергії  (річного та місячного) за календарний рік (бюджетний період). 

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості послуг, щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і тарифів відповідно до примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі ціни (тарифу) на послугу з 

розподілу електричної енергії. Ціни (тарифи) отримані згідно з інформацією, оприлюдненою 

на офіційному сайті оператора системи розподілу (далі — ОСР) та регулятора (Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі — НКРЕКП, Регулятор)), а саме з постанови НКРЕКП 1800  від   21.12.2022р. для ОСР, 

який здійснює діяльність у м.Києві  на дату визначення очікуваної вартості.  

Очікувана вартість предмета закупівлі  1 216 040,00грн. (один мільйон двісті шістнадцять 

тисяч сорок грн), з ПДВ. 

   7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, 
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необхідних для безперебійного функціонування установи з урахуванням вимог чинного 

законодавства України.  

Термін постачання — з  01  січня  2023р.   по  31 грудня  2023р. 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг розподіленої електричної енергії. За 

одиницю виміру послуги  приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, 

розділеної по мережах оператора системи розподілу в один кіловат протягом однієї години. 

Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкта замовника, 

враховуючи обсяги розподіленої / спожитої електричної енергії попереднього календарного 

року, становить  1505000 кВт. год на 2023р. 

Клас споживача (за потужністю) —2 клас. Ціна (тариф) на послугу з розподілу електричної 

енергії є регульованою та встановлюється НКРЕКП. 

ОСР повинен дотримуватися затверджених Регулятором показників якості 

електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) 

електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та 

якості електричної енергії. 

Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу 

електричної енергії та їх відповідністю встановленому стандарту. Якість електричної енергії 

забезпечується ОСР під час надання послуги з розподілу електричної енергії відповідно до 

положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР, параметри якості електроенергії в точках 

приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, 

визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в 

електричних мережах загальної призначеності» (далі — ДСТУ EN 50160:2014). 

 


