
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

«Електрична енергія» (код згідно з ДК 0212015 09310000-5 електрична енергія)  
ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 

 UA-2021-02-19-008322-b  
 

Державною науковою установою «Український інститут науково-
технічної інформації» було двічі проведено процедуру відкритих торгів по 
закупівлі за предметом «Електрична енергія» (ДК 021:2015 09310000-5 
Електрична енергія). Ідентифікатори закупівель - UA-2021-01-06-001498-a та 
UA-2021-02-01-001206-b). Обидва рази закупівлі було автоматично відмінено 
електронною системою закупівель через подання для участі менше двох 
тендерних пропозицій. 

Згідно п.1 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» 
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у 
разі, якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі 
частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних 
пропозицій, визначеної 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. 

На підставі вищенаведеного прийнято рішення про проведення 
переговорної процедури закупівлі за предметом закупівлі Електрична енергія 
з учасником: Товариство з обмеженою відповідальністю «Київські 
енергетичні послуги» (код ЄДРПОУ 41916045, адреса:  04050, м. Київ, вул. 
Ю.Іллєнка, б.31). 

Очікуваний обсяг постачання на 2021 рік становить 280 000 кВт*год 
(клас напруги – 2). Вартість закупівлі – 700 000.00 грн. 

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 електричної енергії в точках приєднання споживачів у 
нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним 
у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в 
електричних мережах загального призначення».  

 Постачальник електричної енергії зобов’язується забезпечити 
дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з 
електропостачання, у тому числі тих, що передбачені  Порядком 
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій 
споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою  НКРЕКП від 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-06-001498-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-01-001206-b


12.06.2018 № 375, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, іншими 
нормативно-правовими актами. Згідно статті 18 Закону України «Про 
ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні 
відповідати величинам, затвердженим Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання 
електричної енергії Споживачу, Постачальник зобов’язується здійснювати 
своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов 
забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії 
Споживачем. 

 Постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які 
надаються Споживачу за Договором, що передбачає вчасне та повне 
інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на 
електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень 
щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини 
Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також 
можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. 

Споживач має право на отримання компенсації за недотримання 
Постачальником показників комерційної якості послуг. Постачальник 
зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання 
Постачальником показників комерційної якості послуг у порядку, 
затвердженому Регулятором, та опубліковується ним на своєму офіційному 
веб-сайті (порядок надання компенсацій та їх розміри). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


