
 

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 соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; вул. Ярослава Мудрого 

будинок № 2, місто Біла Церква, Київська область, Україна, 09117; Державна казначейська служба 
України; код за ЄДРПОУ – 03193643; категорія замовника — органи 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):  

Електрична енергія, вільні ціни, ОЕС, без обмежень по терміну дії, з розподілом «Код згідно ДК 

021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 09310000-5 Електрична енергія. Запит ціни пропозиції 

через Prozorro Market. 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-22-017719-a 

 
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та повинні 

відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства. 

 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі на 2023 рік: 257 000 грн з ПДВ. 

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Державної 

казначейської служби України, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 12.05.2020 

№ 125 (далі — Методика). 

Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: Розрахунок очікуваної вартості товарів / 
послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів відповідно до розпорядження Виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2020 № 1487. 

Очікуване споживання на 2023 рік – 37265 кВт⋅год. 

 

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Ціна за одиницю товару включає в себе наступні складові: вартість закупівлі електричної енергії на 

організованих сегментах ринку, послугу постачальника, тариф на передачу електричної енергії, тариф на 

розподіл електричної енергії, всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, 

що передбачені правилами ринку електроенергії, та іншими нормативними документами (зокрема, 

регуляторні внески, витрати на врегулювання небалансів, оплата послуг Оператора ринку). 
Умови постачання електроенергії:  

Електрична енергія, вільні ціни, ОЕС, без обмежень по терміну дії, з розподілом, для двох ЕІС-точок 

комерційного обліку (точок розподілу) управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, 

за різними адресами: 1) Київська обл., м. Біла Церква, вул. Яр.Мудрого, буд. 2; 2) Київська обл., м. Біла Церква, 

провулок Ковальський, буд. 14.  

Строк поставки: з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року (включно), цілодобово.  

Клас напруги Споживача 2 (другий). Замовник приєднаний до електричних мереж з договірною 

потужністю до 50 кВт. Оператор системи розподілу - ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі». 

Оплата поставленої електричної енергії за відповідний розрахунковий період здійснюватиметься на 

умовах післяоплати на підставі акта приймання-передачі електричної енергії та рахунку Постачальника.  

 


