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

відповідно до постанови КМУ від 16.12.2020 року № 1266 
Електрична енергія (Код ДК 021:2015-09310000-5 - Електрична енергія, 

ідентифікатор закупівлі иА-2021-12-30-000392-а)

Замовник Сумська початкова школа № 28 Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 21108256)

1 Назва предмета 
закупівлі

Електрична енергія
(Код ДК 021:2015-09310000-5 -  Електрична енергія)

2 Обґрунтування
технічних та
якісних
характеристик
предмета
закупівлі

Технічні та якісні характеристики встановлюються відповідно до Закону «Про 
ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312. 
Закупівля на 2022 рік за предметом, код національного класифікатора України 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -  09310000-5 «Електрична 
енергія (електрична енергія)», здійснюється шляхом проведення переговорної 
процедури закупівлі відповідно до вимог ч. 2 ст. 40 Закону України «Про 
публічні закупівлі»: «Переговорна процедура закупівлі застосовується 
замовником як виняток у разі: 1)якщо двічі відмінено процедуру відкритих 
торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості 
тендерних пропозицій, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні 
характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не 
відрізняються від вимог, що були визначені замовником у тендерний 
документації.»
Перша процедура закупівлі відкриті торги за предметом код національного 
класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -  09310000-5 
«Електрична енергія (електрична енергія)», ідентифікатор закупівлі ЦА-2021-11- 
22-001606-с, не відбулась через відсутність достатньої кількості тендерних 
пропозицій (звіт на авторизованому електронному майданчику за посиланням: 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-l 1-22-001606-с/ргіпіУгероі1/рсі1).
Друга процедура закупівлі відкриті торги за предметом код національного 
класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -  09310000-5 
«Електрична енергія (електрична енергія)», ідентифікатор закупівлі ЦА-2021-12- 
08-007731-е, не відбулась через відсутність достатньої кількості тендерних 
пропозицій (звіт на авторизованому електронному майданчику за посиланням: 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-007731-c/print/report/pdf).

3 Обґрунтування 
очікуваної 
вартості предмета 
закупівлі, розміру 
бюджетного 
призначення

Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 18.02.2020 № 275, а також розраховано виходячи з фактичного 
обсягу спожитої електричної енергії у попередніх роках та з урахуванням 
тарифів, затверджених Постановою НКРЕКП «Про встановлення тарифів на 
послуги з розподілу електричної енергії»
Розмір бюджетного призначення (планова потреба) для закупівлі на 2022 рік 
електричної енергії та послуг з розподілу електричної енергії та супутні послуги 
складає 283800,00 грн.
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