
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне 

використання державних коштів” (зі змінами)) 

 

Назва предмета закупівлі: Електрична енергія на 2022 рік (за кодом ДК 021:2015: 

09310000–5 – Електрична енергія).  

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-30-011838-c 
 

Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі, скорочена (відповідно до 

Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон)) виходячи з наступного: 

 згідно з частиною 4 статті 3 Закону відносини, пов’язані із сферою публічних 

закупівель, регулюється виключно Законом і не можуть регулюватися іншими законами, 

крім випадків, встановлених Законом; 

відповідно до частини 10 статті 3 Закону забороняється придбання товарів, робіт і 

послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим 

Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником 

товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, 

визначених цим Законом; 

згідно з частиною 2 статті 13 Закону як виняток та відповідно до умов, визначених у 

частині 2 статті 40 цього Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру 

закупівлі; 

згідно з частиною 1 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі 

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. Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 40 

Закону 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 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. Підставою для обрання саме цієї процедури закупівлі є чинне 

законодавство України. 

Двічі проведено процедуру закупівлі відкриті торги на закупівлю товару  

ДК021:2015: 09310000–5 – Електрична енергія (Електрична енергія), що були 

відмінені через відсутність достатньої кількості учасників. Відмінені процедури відкритих 

торгів :  

UA-2021-11-24-005457-b від 24 листопада 2021 року;  

UA-2021-12-10-006691-a від 10 грудня 2021 року.  

Згідно з частиною 7 статті 40 Закону Замовник має право укласти договір про 

закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше 

ніж через 10 днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі  

з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі 

нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, 

централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, 

послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції 

радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та 

послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня 

оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про 

закупівлю. 

Враховуючи вищенаведене, Замовник вирішив обрати скорочену переговорну 

процедуру для закупівлі електричної енергії. 

 



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
проаналізувавши обсяг електричної енергії спожитий департаментом соціальної політики 

Кропивницької міської ради з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, розрахована 

очікувана кількість електричної енергії необхідної для потреби установи на 2022 рік 

становить – 135 000 кВат/год.  

Постачання електричної енергії буде відбуватись за адресами: 

25006, місто Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка, будинок 53/39; 

25030, місто Кропивницький, вулиця Академіка Корольова, будинок 11;  

25030, місто Кропивницький, вулиця Шатила, будинок 12. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення 

предмета закупівлі: Очікувана вартість електричної енергії на 2022 рік визначена 

відповідно   до   затверджених   тарифів і складатиме   891 000,00 гри, з ПДВ   (вісімсот 

дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок). Розмір бюджетного призначення, визначений 

відповідно до розрахунку та проєкту бюджету на 2022 рік. 

 

 


