
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Показник Обґрунтування  

 

Підстава для 

публікації 

обґрунтування: 

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанови 

Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710» 

Замовник Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) 

ЄДРПОУ 03358475 

Вид процедури 

закупівлі 

Переговорна процедура (скорочена) 

Ідентифікатор 

закупівлі 

UA-2021-11-29-001950-b 

Назва та 

предмет 

закупівлі 

 

Електрична енергія за місцем постачання: вул.Верхня,21; вул.Західна,9; 

вул.Повітрофлотська; вул.Колоскова,6; вул.Лауреатська,26; вул.Байкова,6; 

вул.Ягідна,24; вул.Лютнева,1а; вул.В.Липківського,119; вул.Крайня,3; 

вул.Бобринецька,2; вул.Промислова,3; вул.Бульварно-Кудрявська,47/14; 

вул.Миру; Велика кільцева дорога; вул.Дорогожицька,8; вул.Селянська,2; 

вул.Валківська,19; вул.Стеценка,18; вул.Стеценка,20; вул.Стеценка,22; 

вул.Стеценка,20А  

Обґрунтування 

доцільності 

закупівлі 

Для забезпечення електропостачання  Ритуальної служби спеціалізованого 

комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-

побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) у період листопад-грудень 2021 року 

З метою недопущення виникнення негативних наслідків, спричинених 

відсутністю енергопостачання в Ритуальній службі СКП «Спецкомбінат ПКПО», яка 

створена територіальною громадою м.Києва з метою здійснення організації 

поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних та реалізації предметів ритуальної 

належності. Також, відповідно до п. 1.1.  Протоколу засідання штабу із ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської  державної адміністрації) від 13.05.2020 р. №26 підприємство 

забезпечує транспортування та кремацію осіб, померлих у м.Києві від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, що здійснюються за рахунок коштів бюджету 

м.Києва та на даний час спостерігається значна тенденція до збільшення кількості 

померлих. 

Так, відповідно до оголошення UA-2020-11-24-002372-a опублікованого 

Ритуальною службою СКП «Спецкомбінат ПКПО» в системі Prozorro за 

результатами процедури закупівлі відкритих торгів було укладено договір (далі - 

Договір) № ВРЕ-188-2021 від 20.01.2021 р. на постачання електричної енергії 

споживачу на загальну суму 1 739 114,28 грн. з ПДВ. (звіт про результати проведення 

процедури закупівлі від 20 січня 2021 р.) Відповідно до Договору про постачання 

електричної енергії споживачу ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» здійснює постачання 

електричної енергії Ритуальній службі СКП «Спецкомбінат ПКПО». Пунктом 9 

Додатку 2 до Договору визначений строк поставки по 31.12.2021 року. У зв’язку із 

коливанням ціни на ринку електричної енергії, що підтверджує інформація на 

офіційному сайті ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ», були укладені додаткові угоди про 

збільшення ціни на товар, що призвело до дострокового використання запланованих 

обсягів закупівлі товару. Відповідно, виникла необхідність у додатковій закупівлі 

електричної енергії для забезпечення функціонування підприємства у листопаді-

грудні 2021 року. Так, 29.09.2021 року Ритуальною службою СКП «Спецкомбінат 

ПКПО» було оголошено  закупівлю електричної енергії за процедурою відкриті 



торги на очікувану вартість по ЛОТУ 1-  1021680,00 грн. із прогнозним необхідним 

обсягом електричної енергії до 31 грудня 2021 року (номер закупівлі UA-2021-09-

29-003583-c). 25.11.2021 року дана закупівля була відмінена, у зв’язку з відхиленням 

всіх тендерних пропозицій, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» 

(учасники-переможці відмовились від укладення договору у зв՚язку із суттєвим 

зростанням ціни електричної енергії за період вересень-листопад 2021 року). 

Строки, встановлені законодавством для проведення відкритих торгів 

унеможливлюють своєчасно провести нову процедуру відкритих торгів та укласти 

відповідний договір до кінця бюджетного року. Відповідно до положень статті 64 

Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII, 

постачальник «останньої надії» надає послуги з постачання електричної енергії 

споживачам у разі необрання споживачем електропостачальника. Перехідний період 

складає до 25 календарних днів. 

Здійснюючи моніторинг ціни, за якою постачається електрична енергія 

споживачам «Останньої надії» на грудень місяць (згідно інформації, яка зазначена 

на офіційному сайті компанії https://uie.kiev.ua), вона становить 6,63281 грн./кВт-год. 

Очікуване споживання електричної енергїї до кінця 2021 року складає 273770 кВт-

год. Вартість електричної енергії за договором у разі отримання від ПОН 

становитиме 1815864,39 грн., у разі підписання Договору з ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД 

ГРУП» по ціні 4,788 грн/кВт-год.  вартість договору становитиме 1310810,76 грн. 

Таким чином, економія коштів у разі підписання договору з ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД 

ГРУП» становитиме 505053,63 грн. 

Враховуючи вищенаведене у Ритуальної служби СКП «Спецкомбінат ПКПО» 

виникла необхідність у проведенні закупівлі додаткового обсягу електричної енергії 

із застосуванням абз.1 п.3 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Відповідно до вимог статті 56 закону України «Про ринок електричної енергії» 

постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками 

за договором постачання електричної енергії споживачу. Договір постачання 

електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та 

споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання 

електричної енергії споживачем у певний період часу одним 

електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється 

за вільними цінами. Відповідно статті 58 цього закону споживач зобов'язаний 

сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених 

договорів. Зміна електропостачальника є достатньо тривалою процедурою та може 

бути завершена у строк до трьох тижнів з дня повідомлення про намір змінити 

електропостачальника відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про ринок 

електричної енергії». Приймаючи вищенаведене та правові та економічні засади 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, 

територіальних громад та об’єднаних територіальних громад згідно Закону України 

«Про публічні закупівлі», замовник застосовує переговорну процедура закупівлі 

(скорочену) як виняток у разі нагальної потреби здійснення закупівлі і відповідно до 

якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо 

ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками 

процедури закупівлі ( ч.2. ст. 40 Закону). 

   Поняття «надзвичайна ситуація» визначено пунктом 24 статті 2 Кодексу 

цивільного захисту України, відповідно до якого надзвичайна ситуація – це 

обстановка на окремій території чи суб`єкті господарювання на ній або водному 

об`єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності 

населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, 

епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою 

небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю 

або здоров`ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання 

значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на 

такій території чи об`єкті, провадження на ній господарської діяльності. 

          Враховуючи вищенаведене, для недопущення виникнення надзвичайної 

ситуації  пов’язаної із зупинкою здійснення поховання померлих, у т.ч. від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19  у м. Києві з причини відсутності 

електропостачання, що може призвести до негативних наслідків, для проведення 

https://uie.kiev.ua/


закупівлі 09310000-5 -Електрична енергія, необхідним є застосування переговорної 

процедури (скороченої) ч.1 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» 

(Переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і 

відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення 

переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома 

учасниками процедури закупівлі, а саме абз.1 п.3 ч.2 ст.40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити 

закупівлю у разі: виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, 

пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що 

унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера) та ч.7 

ст.40 Закону (Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів 

(п’ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, 

визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, 

нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, 

централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої 

води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі 

з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або 

водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального 

користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення 

про намір укласти договір про закупівлю). 

Обґрунтування 

обсягів 

закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх періодів 

виходячи з фактичної кількості спожитої електроенергії 

 

Обґрунтування  

технічних та 

якісних 

характеристик 

закупівлі 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю 

даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше 

відповідатиме вимогам та потребам замовника. 

 

1. Загальні вимоги: 

 

1 Умови постачання Згідно Закону України «Про ринок електричної 

енергії», постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 

«Про затвердження Правил роздрібного ринку 

електричної енергії», постанови НКРЕКП від 

14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу 

системи передачі», постанови НКРЕКП від 

14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил 

ринку», постанови НКРЕКП від від 13.04.2017 № 

504 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії», постанови НКРЕКП від 

27.12.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу». 

Запропонована електрична енергія повинна 

відповідати вимогам чинного законодавства із 

захисту довкілля. 

 

2 Якість постачання Параметри якості електричної енергії в точках 

приєднання Споживача у нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, 

визначеним у ДСТУ EN 50160:2014.Характеристики 

напруги електропостачання в електричних мережах 

загального призначення (EN 50160:2010, IDT). 

Оцінка відповідності показників якості 

електричної енергії проводиться на проміжку 

розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

Безперервність, комерційна якість. 

3 Клас напруги 

 

2 

4 Обсяг (кількість), кВт.год. 

 
273770 

  

5 Місце постачання 

 

Межа балансової належності об’єктів замовника 

 



6 Строк постачання З дати погодження оператором системи 

розподілу зміни постачальника по 31.12.2021 року 

включно 

7 Структура ціни електричної енергії Ціна на постачання електричної енергії 

встановлюється учасником у відповідності до ч. 2 

ст. 56 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» і повинна включати: 

ціну (вартість) електричної енергії як товарної 

продукції, а також вартість послуг учасника 

(постачальника), пов’язаних з постачанням 

електричної енергії; 

регульований тариф на послуги з передачі 

електричної енергії, установлений НКРЕКП, який 

учасник (постачальник) оплачує операторові 

системи передачі; 

податки, у тому числі податок на додану вартість, 

які враховують у складі ціни товару (електричної 

енергії) відповідно до податкового законодавства 

України (у разі якщо учасник є платником 

відповідного податку). 

При цьому такий склад ціни товару/тендерної 

пропозиції не включає тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії, який сплачує замовник 

(споживач) окремо – безпосередньо операторові 

системи розподілу. 

8 Інше Група «Б» без АСКОЕ 

 

 

Обґрунтування 

очікуваної 

вартості 

закупівлі 

1310810,76 грн. з ПДВ. 

Очікувана вартість предмета закупівлі Електрична енергія. ДК 021:2015 - 

09310000-5 - електрична енергія, розрахована відповідно до вимог Наказу 

Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України 

від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі». Для розрахунку очікуваної вартості 

предмета закупівлі здійснено аналіз цін на ринку постачання електричної 

енергії споживачу, проаналізовані цінові пропозиції учасників торгів 

електронній системі закупівель "Prozorro". Отримана під час аналізу ринку 

інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з 

урахуванням актуальних пропозицій ринку. Очікувана вартість предмета 

закупівлі розрахована за методом порівняння ринкових цін та визначається як 

добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару/послуг, що 

розраховується за такою формулою: ОВмрц= Цод* V, де: ОВмрц - очікувана 

вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін; Цод - очікувана 

ціна за одиницю товару/послуги; V - кількість (обсяг) товару/послуги, що 

закуповується. Розрахунок: ОВ мрц = 4,788 грн. кВт/год * 273770 кВт/год..= 

1310810,76 грн. з урахуванням ПДВ., де очікувана ціна за одиницю товару- 

4,788 грн.кВт/год ( з урахуванням ПДВ), заявлений обсяг споживання 

електричної енергії 273770 кВт/год. До очікуваної вартості закупівлі 

враховано вартість оплати послуги з передачі електричної енергії та не 

включено вартість послуг з розподілу Оператору Системи Розподілу. 
Підстава: на виконання Постанови КМУ від 16.12.2020 р. № 1266 «Про внесення змін до 

постанов КМУ від 1 серпня 2013 року № 631 і від 11 жовтня 2016 року № 710, з метою 

прозорого, ефективного та раціонального використання коштів закупівлі 

Інша 

інформація 

Закупівля здійснюється за рахунок власних коштів підприємства, отриманих 

від господарської діяльності підприємства та  за рахунок коштів місцевого 

бюджету. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до 

розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік 

 

 


