
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:  
UA-2021-11-05-009476-b . 

2. Найменування предмета закупівлі: Електрична енергія, код ДК 021:2015 – 
09310000-5 – Електрична енергія (Лот 1 - Електрична енергія для потреб 
організації, код ДК 021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія, Лот 2 – 
Електрична енергія для потреб побутових споживачів (гуртожитки), код ДК 
021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія). 
 

3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  
Лот 1 – 315 000 кВт год 
Лот 2 – 435 000 кВт год. 
 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 135700 грн. 00 коп. (два мільйони 
сто тридцять п’ять тисяч сімсотгривень 00 коп.) з ПДВ , в тому числі ЛОТ 1 –
1 404 900,00 грн , ЛОТ 2 – 730 800,00 грн. 

 
5. Процедура закупівлі –  відкриті торги. 

 
6. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з 1 січня 2022 

року по 31 грудня   2022 року. 
 

7. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет – 758 220,00грн. 
Місцевий бюджет – 1 377 480,00грн. 

 
8. Технічні та якісні характеристики: 

 
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати 

технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України 
діючими на період постачання товару.  

 
При формуванні очікуваної вартості закупівлі Електрична енергія, код 

ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія по Лот 1 - Електрична енергія 
для потреб організації, код ДК 021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія 
використали середню ціну між запропонованою ТОВ «Тернопільелектропостач» 
та середньозваженою, за даними ДП «Оператор ринку», а саме: 

ТОВ «Тернопільелектропостач» надав комерційну  пропозицію щодо 
вартості 1 кВт/год  електричної енергії, яка становить 3,82 грн без ПДВ, що з 
ПДВ становить 4,59 грн. 

За даними ДП «Оператор ринку», що містяться на сайті: 
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes середньозважена ціна електричної 
енергії станом на 05.11.2021 року становить 3,34073 грн (без ПДВ). Врахувавши 
послуги з передачі 0,29393 грн та 20% ПДВ ціна становитиме 4,36 грн (з ПДВ). 



Очікувана вартість закупівлі Електрична енергія, код ДК 021:2015 – 
09310000-5 – Електрична енергія Лот 2 – Електрична енергія для потреб 
побутових споживачів (гуртожитки), код ДК 021:2015 - 09310000-5 – 
Електрична енергія)  формувалася на основі постанови Кабінет Міністрів 
України № 859 від 11.08.2021, який встановив для побутових споживачів в 
Україні з 01.10.2021 нові ціни на електроенергію. Наразі домогосподарства, що 
споживають на місяць до 250 кВт⋅год (включно), платитимуть за електроенергію 
за тарифом 1,44 грн. (з ПДВ) за 1 кВт⋅год, а ті, що споживають понад 
250 кВт⋅год — за тарифом 1,68 грн. (з ПДВ) за 1 кВт⋅год.  

 


