
14.12.2022 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції  

постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2020 № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення 

предмета закупівлі 

Електрична енергія 

(відповідно до  відповідно 

до ЄЗС ДК 021:2015: 

09310000-5 Електрична 

енергія) 

Відкриті торги  
ID: UA-2022-12-14-

018185-a 

190 500,00 грн 

1. Детальний опис предмета закупівлі: 

Назва предмета закупівлі -  

Електрична енергія  

Код ДК 021:2015 - 09310000-5 

Електрична енергія 

Одиниці виміру - кВт/год 

Кількість, кВт/год - 25 000 

Строк поставки товару - Цілодобово 

до 31.12.2023 включно.  

2. Місце поставки товару: згідно 

переліку структурних підрозділів 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області, що наведено 

в Таблиці 1. 

На межі балансової належності між 

оператором системи розподілу та 

Замовником. 

Точки розподілу електричної енергії 

знаходяться за адресами: 

Таблиця 1 

№ з/п  / Вид об’єкта / Адреса об’єкт / 

ЕІС-код точки комерційного обліку 

1. Адмінбудівля Кропивницького 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області: 

Кіровоградська область, м. 

Кропивницький, вул. Покровська, 

73б, 62Z5442935625861 

2. Адмінбудівля Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області: 

Кіровоградська область,  

м. Кропивницький,  

вул. Володимира Панченка, 10, 

62Z855795801539D 

3. Адмінбудинок Компаніївського 

відділу Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області: 

Кіровоградська область,  

смт Компаніївка, вул. Вишнева, 10, 

62Z424032327807W 

4. Адмінприміщення Відділу 

насінництва управління 

фітосанітарної безпеки Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області: 

Кіровоградська область, м. Мала 

Виска, вул. Містечкова, 2а, 

62Z5004713419879 

5. Адмінприміщення Петрівського 

відділу Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області: 

Кіровоградська область, смт Петрове,                              

вул. Степняка-Кравчинського, 3, 

62Z3337751728799 

4. Мета використання товару: 

забезпечення потреб Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області та його 

структурних підрозділів. 

5. Послуги з передачі та розподілу 

електричної енергії: 

До ціни пропозиції Учасник 

Розрахунок очікуваної вартості 

обумовлений статистичними 

даними про середньомісячне 

використання електричної енергії.  

Очікувана вартість предмета 

закупівлі визначена методом 

порівняння ринкових цін. При 

визначені очікуваної вартості 

закупівлі враховувалась 

інформація, що міститься в мережі 

Інтернет у відкритому доступі, у 

тому числі в електронній системі 

Prozorro.  

Розмір бюджетного призначення 

для предмета закупівлі 

«Електрична енергія (відповідно до  

відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 

09310000-5 Електрична енергія) 

відповідає розрахунку видатків до 

кошторису на 2022 рік Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області за КПКВК 

0412010 «Керівництво та 

управління у сфері безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів». 



 

 

 

 

 

 

 

зобов’язаний включити витрати на 

послуги з передачі електричної енергії 

за регульованим тарифом та послуги з 

розподілу електричної енергії за 

регульованим тарифом. 

Послуги з розподілу електричної 

енергії сплачуються Учасником.  

Приймання – передача електричної 

енергії, поставленої Учасником та 

прийнятої Замовником у звітному 

місяці, оформлюється шляхом 

підписання уповноваженими особами 

Сторін щомісячних актів приймання-

передачі.  

6. Вимоги щодо якості електричної 

енергії.  

Оцінка відповідності показників 

якості електричної енергії 

проводиться на проміжку 

розрахункового періоду, рівного 24 

годинам. 

Відповідно до положень пункту 11.4. 

6 глави 11.4 розділу XI Кодексу 

систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 

№ 310, параметри якості 

електроенергії в точках приєднання 

споживачів в  нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати 

параметрам, визначеним у ДСТУ ЕN 

50160:2014 Характеристики напруги 

електропостачання в електричних 

мережах загальної призначеності (ЕN 

50160:2010, IDT). 

Контроль і оцінювання показників 

якості електричної енергії 

проводиться згідно СОУ-НЕЕ40.1-

37471933-55:2011 «Методика 

вимірювання якості електричної 

енергії в системах електропостачання 

загального призначення». 

Клас напруги – 2 згідно Постанови № 

1052 від 13.08.1998 «Про Порядок 

визначення класів споживачів». 


