
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 Електрична енергія (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія) 

Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 

року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Деснянське басейнове управління 

водних ресурсів (код ЄДРПОУ 34654458; адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська 
область, 14017) інформує про проведення переговорної процедури, скороченої щодо закупівлі 

електричної енергії у постачальника «останньої надії». 

Закупівля: Електрична енергія (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія) проводиться за 

переговорною процедурою, скороченою відповідно до частини першої статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» за КЕКВ 2273 Оплата електроенергії.  

Згідно частини першої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту 4 пункту 

3.4.2 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, постачальник «останньої надії» надає послуги з постачання електричної енергії 

споживачам у разі необрання споживачем електропостачальника. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-08-006330-a 

Очікуваний обсяг постачання електричної енергії: 16393 кВт⋅год 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 91 376,94 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмету закупівлі 

розрахована виходячи із загальної кількості кіловат електричної енергії на січень 2022 року та тарифів 
на послуги з постачання електричної енергії у постачальника «останньої надії». Вартість тарифу на 

розподіл електричної енергії не включається до ціни, за якою здійснюється постачання електричної 

енергії постачальником "останньої надії". Вказані послуги оплачуються Споживачем самостійно. 
Оператор мережі розподілу - АТ «Чернігівобленерго». 

 

Строк поставки товару: цілодобово, до 27.01.2022 року. 

 

Місце поставки товару: 
1. Дільниця №2, м. Бахмач, вул. Даньківський шлях, 106 

2. Козелецька експлуатаційна дільниця, КТП-294-2, м. Бобровиця, вул. Робоча, 38 
3. Насосна станція Новобиківська, КТП-412-2, с. Новий Биків 

4. Центральна база, м. Борзна, вул. Покровська, 105 

5. Деснянське БУВР, Городнянська ЕД, м. Городня, вул. Троїцька, 147 
6. Насосна, с. Патюти 

7. Насосна, с. Косачівка 

8. Промбаза, смт. Козелець, вул. Соборності, 114 

9. Насосна станція "Млинок", с. Кладьківка, вул. Партизанська, 6 
10. Освітлення, с. Кладьківка, вул. Партизанська, 6 

11. Гараж, м. Мена, вул. Сидоренко, 50 

12. ОС, с. Максаки 
13. База МУВГ, смт. Сосниця, вул. Лісова, 2 

14. База УОС, м. Ніжин, вул. Коцюбинського, 1 

15. Об'єкти УОС, с. Бобрик 
16. Адмін. приміщення, с. Бобрик, вул. Київська, 96а 

17. У-1 УОС, с. Мрин, вул. Пана Коробки, 35 

18. Прилуцька ЕД, м. Прилуки, вул. Київська, 80 

19. КТП-362, Виробничі приміщення, м. Iчня, вул. Пiщана, 19 
20. Гаражі КТП-681, смт. Ріпки, вул. Лісна, 17а 

21. Офісне приміщення, м. Чернігів, пр. Перемоги, 39-а 

22. Cновська дільниця №2, м. Сновськ, вул. Сновська,87 
23. Корюківське МУВГ, м. Корюківка, вул. Садова, 2а 

24. Дорадчий центр с. Лупасове, вул. Садова 

25. Чернігівська ЕД ДБУВР, м. Чернігів, пр. Миру, 233 

 
Мета використання товару: для задоволення потреб Деснянського БУВР у споживанні електричної 

енергії в січні 2022 р. 



Нормативно-правові акти: 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року №1023-р: функції 

постачальника «останньої надії» виконує ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

19480600); 

 Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 

2018 р. № 1023; 

 Ліцензія на постачання електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКП від 
06.11.2018 №1344 згідно п. 6.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії; 

 Закон України «Про публічні закупівлі»  

 

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 послуг з постачання електричної енергії. 

 

Розмір бюджетного призначення визначено в межах передбачених кошторисами Деснянського БУВР 

для організації закупівлі постачання електроенергії на січень 2022 року. 

Основними джерелами інформації для визначення очікуваної вартості брали до уваги: 

1.Прайс-листи на офіційних сайтах постачальників електричної енергії. 

2.Інтернет ресурси. Система Prozorro зробила відкритим доступ до публічних закупівель, що дозволяє 

аналізувати  реальні угоди купівлі-продажу інших Замовників. 

Для визначення очікуваної вартості використовували формулу середнього арифметичного значення. 


