
Найменування замовника:    
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 
об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 
Місцезнаходження замовника:  
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000 
Категорія замовника: 
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 
Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмету закупівлі: 
Електрична енергія (09310000-5)(код ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична 

енергія) 
 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (UA-2021-11-17-008776-a). 
 
Обсяг закупівлі: 2012400 кіловат-година. 
  Розрахунок загального обсягу закупівлі визначено відповідно до очікуваної 
потреби на 2022 рік з урахуванням фактичного обсягу споживання електричної енергії на 
протязі 2021 року. Планові обсяги  постачання електричної енергії у 2022 році становлять 
2012400 кіловат-година. 
 
Термін постачання товару: до 31.12. 2022 року.  
 
Технічні та якісні характеристики мають  відповідати стандартам та  нормативно-
правовим  актам,  які  діють  на  території  України:  

(a) Закону України “Про ринок електричної енергії”; 
(b) Правилам роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (зі змінами); 
(c) Постанові  НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил 

ринку» (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168); 
(d) Постанові  НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»; 
(e) інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України “Про ринок 

електричної енергії”. 
Технічні та якісні характеристики (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 повинен забезпечити дотримання загальних та гарантованих стандартів 
якості надання послуг електропостачальника, які передбачені Постановою НКРЕКП від 
12.06.2018  № 375 (зі змінами). 
 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
11 269 440,00 грн. з ПДВ, в тому числі: 
947 7440,00 – місцевий бюджет 
179 200,00 – інше(відшковування). 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання 
принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було 
попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників 



даного товару, в тому числі через систему ПРОЗОРО, та враховано Постанову НКРЕКП 
№1227 від 30.07.2021 року. В ціну за одиницю товару включено прогнозовану ціну 
електричної енергії як товару, тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ 
«НЕК «УКРЕНЕРГО» та податок на додану вартість. 

 
17.11.2021 р. 


