
Обґрунтування 

 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

 

Інформація про заплановану закупівлю: 

ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-12-005577-c 

код ДК 021:2015 – 09310000-5; 

найменування предмета закупівлі – Електрична енергія; 

очікувана вартість предмета закупівлі – 325 008 грн, з ПДВ; 

КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2610 – Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 

вид закупівлі – переговорна процедура  

замовник: АТ « НСТУ»; 

адреса: м. Київ, вул. Іллєнка Юрія, 42. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

Для закупівлі Товару Замовником було оголошено процедуру 

відкритих торгів у порядку, передбаченому згідно з Законом України 

«Про публічні закупівлі» (далі – Закон). В той же час процедуру 

відкритих торгів згідно оголошення про проведення відкритих торгів 

№ UA-2020-12-21-012591-c було відмінено у зв’язку з поданням для 

участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Замовником було 

повторно проведено аналогічну процедуру, без зміни інформації про 

предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також 

вимоги до учасника, що були визначені у тендерній документації, 

однак процедуру відкритих торгів згідно оголошення про проведення 

відкритих торгів № UA-2021-01-14-002696-a було відмінено у зв’язку з 

поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. 

Отже, з урахуванням тієї обставини, що Замовником було двічі 

відмінено процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі, при 

цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, а також 

вимоги до учасника не відрізняються від тих, що визначені згідно 

тендерної документації, за винятком вимог, що у відповідності до 

положень Закону можуть виникнути виключно у випадку проведення 

Замовником визначеної процедури згідно Закону (в даному випадку – 

відкриті торги), вбачається можливим застосувати як виняток 

переговорну процедуру закупівлі з підстави, що визначена згідно п. 1 ч. 

2 ст. 40 Закону. 

Згідно з ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі – це 

процедура, що 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. 



АТ «НСТУ» може застосувати переговорну процедуру для закупівлі 

Товару за кодом ДК 021-2015:09310000-5 Електрична енергія на 

підставі п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо 

було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково 

(за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних 

пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, 

його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника 

процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 

визначені замовником у тендерній документації. 

 

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати технічним умовам та 

стандартам, передбаченим законодавством України. Відповідно до положень 

пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості 

електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN50160:2014 

«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах 

загального призначення». 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі: 325 008  UAH. 

Державний бюджет України:  325 008  UAH 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Прогнозовані показники вартості електроенергії в Україні у 2021 році. 

 

 

 

 

 

 

 

Головний продюсер Дирекції  «Українське радіо»                           Є. Г. Чиж 

 


