
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю за предметом: 

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються 

замовником 
 

Найменування товару Одиницю виміру Кількість 

Електрична енергія кВт/год 900 000 

 

 Якість електричної енергії: 

     Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам другого класу напруги, визначеним у ДСТУ                            

EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної 

призначеності». 

     Електрична енергія повинна постачатися із дотриманням граничних показників якості 

електричної енергії, визначених державними стандартами, на межі балансової належності 

електромереж в точці продажу електричної енергії. 

Клас напруги – ІІ  

 Строк постачання: з моменту підписання договору до 31 грудня  2021 року включно. 

Місце постачання: 

Перелік об’єктів: 
 

№ 

з/п 

Назва об'єктів ТКО Адреса об'єктів ТКО 

1. Учбовий корпус (1 пл) м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 12 

2. Учбовий  (6 пл) м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 12 

3. Учбовий корпус (7 пл) м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 12 

4. Ветеринарний корпус (пл) м. Кам’янець-Подільський, просп.Грушевського 1/21 

5. Ботанічний сад (пл) м. Кам’янець-Подільський, вул. Л.Українки, 74 

6. Їдальня (5пл) м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 12 

 

Споживання електричної енергії за періодами часу немає. 

Оператор систем розподілу – АТ «Хмельницькобленерго» 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено 

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» та встановлено згідно 

кошторису та плану використання бюджетних коштів, затверджених на 2021 рік. 

Обґрунтування очікуваної вартості: Розрахунок очікуваної вартості обумовлений 

статистичними даними про річне споживання електричної енергії та вартістю одиниці 

електричної енергії.  При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом 

цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості 

предмета закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, 

закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії 

(внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з 

передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством 

податки та збори. До ціни на постачання електричної енергії не включені послуги з розподілу. 

З урахуванням вищевикладеного, очікувана вартість закупівлі становитиме 2 205 000,00 грн. з 

ПДВ. 

В річний план закупівель внесено: 2 205 000,00 грн. з ПДВ. 


