
Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(закупівля UA-2021-01-05-000677-c) 

З метою забезпечення безперебійної роботи установи була проведена переговорна процедура 

«Послуги з розподілу електричної енергії (послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії)» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 

65300000-6: Розподіл електричної енергії та супутні послуги (послуги із забезпечення перетікань 

реактивної електричної енергії) в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі», ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-05-000677-c. 

Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними характеристиками має 

відповідати вимогам та потребам замовника. 

Конкретне найменування закупівлі Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії 

Код ДК 021:2015 65300000-6: Розподіл електричної енергії та супутні послуги 

Місце поставки  м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 

Строк поставки Цілодобово з 01.01.2021 по 31.12.2021 включно 

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості 

№ 

з/п 
Найменування 

Категорія 

площадки 

вимірювання 

Кількість 

об’єктів 

постачання 

(лічильник) 

Клас 

напруги 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

Частота, 

Гц 

1 Послуги із забезпечення 

перетікань реактивної 

електричної енергії 

група «Б»  

(без АСКОЕ) 

5 II кВАр/год 124380  50 

Особливі вимоги до предмету закупівлі 

Постачання електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії) споживачу регулюється 

чинним законодавством України: 

 Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; 

 Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; 

 Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; 

 Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 

№ 312. 

Мета використання послуги 

Для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів Замовника. 

Місце поставки товару: м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 

Вимоги щодо якості електричної енергії 

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014. «Характеристики 

напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (EN 50160:2010, IDT) 

та/або ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения». 

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового 

періоду, рівного 24 годинам. 

За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг закупівлі та її очікувану 

вартість на 2021 рік, про що складено відповідний протокол переговорів. Відповідно до протоколу 

проведення переговорів, вартість закупівлі послуг з забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії з 01.01.2021 по 31.12.2021 в обсязі 124380 кВАр/год складає 15032 грн. 16 коп. з ПДВ.  

Виділено кошторисом 15032,16 грн. 


