
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик,  

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення  

предмета закупівлі 

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 

2016р. №710». 

На підставі розрахунку планово-фінансового відділу Потреби в коштах на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв на 2021 рік Поліського національного університету. 

 

1. Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015, CPV-2015  09310000-5 Електрична енергія 

(Електрична енергія для гуртожитків) на 2021 рік; 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-14-004781-a; 

3. Переговорна процедура (скорочена); 

4. Очікувана вартість закупівлі: 1680000,00 грн. (Один мільйон шістсот вісімдесят тисяч 

гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ та з урахуванням послуг із розподілу електричної енергії;  

1,68 грн. * 1000000 кВт/год = 1680000,00 грн. 

5. КЕКВ 2282; 

6. Обсяг поставки: 1000000 кВт/год; 

7. Строк поставки –  з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021  року; 

8. Об’єкти споживання відносяться до групи «Б» (без АСКОЄ) з лічильниками.;  

 Клас напруги: 2 клас; 

 Мета використання Товару: Для електрозабезпечення гуртожитків Споживача 

 

№ 

п/

п 

Адреса об'єкту       Од.вим.            Кількість 

 

➢ 10008, м.Житомир, 

вул.Фещенка-

Чопівського, 29;  

➢ 10008,м.Житомир, 

вул.Фещенка-

Чопівського, 33;  

➢ 10008, м.Житомир, 

вул.Пушкінська, 59;  

➢ 10008, м.Житомир, 

вул.Івана Франка, 6;  

➢ 10002,м.Житомир,  

вул.Льва Толстого, 18 

кВт/год. 

 

 

 

 

 

1000000 

 

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ  НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ У 2021 РОЦІ ПІДТВЕРДЖЕНИЙ РОЗРАХУНКАМИ ПЛАНОВО-

ФІНАНСОВОГО-ВІДДІЛУ  З ЕКОНОМІЧНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ НА ВИКОРИСТАННЯ ДАНОЇ  КОМУНАЛЬНОЇ 

ПОСЛУГИ, ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ:  

- ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРОЖИВАЮЧИХ У ГУРТОЖИТКАХ УНІВЕРСИТЕТУ; 

-  КІЛЬКІСТІ  НАЯВНИХ ЕЛЕКТРОПЛИТ У ГУРТОЖИТКАХ УНІВЕРСИТЕТУ; 

- ПРИВЕДЕНОГО КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ; 

-  ЗАТВЕРДЖЕНОЇ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ, А САМЕ: 

                                           ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ;  

                                           НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ; 



             ІНШОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ;  

                                           УЧБОВО- ДОПОМІЖНОГО ПЕРСОНАЛУ; 

                                           ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ;  

- РОЗРАХУНКОВОЇ ПОТРЕБИ САМОСТІЙНИХ  СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ  ЗДІЙСНЕННЯ 

ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ УНІВЕРСИТЕТОМ ЗГІДНО ІЗ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ;  

- НОРМОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (КВТ/МІС.) ЗГІДНО  ДІЮЧОЇ  ВІД 06.08.2014Р. ПОСТАНОВИ 

КМУ № 409 « ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО-

КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»; 

 - ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ У 2020 РОЦІ; 

-  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУВОРОГО РЕЖИМУ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГОНОСІЇВ У ПЛАНОВОМУ ПЕРІОДІ; 

- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПЛАНОВИХ ОБСЯГАХ КОШТОРИСУ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДНИХ 

ВИДАТКІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ З БЮДЖЕТУ ПРОТЯГОМ БЮДЖЕТНОГО ПЕРІОДУ. 

 

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 40 Закону України   від 19.09.2019р. № 114-ІХ 

«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 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 .  

Відкриті торги за ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для 

гуртожитків) двічі не відбулися в зв’язку із поданням для участі у відкритих торгах по закупівлям 

менше двох тендерних пропозицій (протокол засідання тендерного комітету Поліського 

університету №176/20 від 08.12.2020р. та №218/20 від 28.12.2020р.). 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Житомирська обласна енергопостачальна 

компанія» здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному Правилами 

роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 

№312, на умовах типового договору про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг. 

Постановою НКРЕКП №429 від 14.06.2018 р. ТОВ «Житомирська обласна 

енергопостачальна компанія» надано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу та на 

якого покладається виконання функції постачальника універсальної послуги на території 

Житомирської області та м. Житомира (відповідно до Постанови НКРЕКП від 26.10.2018 №1268 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих 

непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону 

України «Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги 

на закріпленій території»). Ч.1 та п.2 ч.2 ст. 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

визначає, що з метою забезпечення загального економічного інтересу в електроенергетичній 

галузі України, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і держави, та 

забезпечення сталого довгострокового розвитку електроенергетичної галузі і 

конкурентоспроможності національної економіки України на учасників ринку відповідно до цієї 

статті можуть бути покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. 

Частиною 1 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що 

універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим 

непобутовим споживачам.  

В абз.4 ч.2 ст.63 Законом України «Про ринок електричної енергії» зазначено, що: «…У 

межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не 

допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. Побутові та 

малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на 

недискримінаційних засадах».  

Питання формування ціни на універсальні послуги регулюється Постановою НКРЕКП від 

05.10.2018 р. № 1177, якою затверджено «Порядок формування ціни на універсальні послуги», 



відповідно до вимог якої ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» 

розраховуються ціни на універсальні послуги, з подальшим їх оприлюдненням на офіційному 

сайті.  

Також, відповідно до Постанови НКРЕКП від 26.02.2015 №220 «Про встановлення 

тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» тариф на електричну енергію для 

гуртожитків (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з 

енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») встановлюється 

у розмірі 1,68 грн. за 1 кВт*год. Із наведеного вбачається, що порядок визначення ціни на 

універсальні послуги є нормативно регульованим, прозорим та відкритим. 

Тому, враховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 2 частини 2 статті 40 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон), що вказує на застосування переговорної 

процедури у разі відсутності конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному 

ринку, в наслідок чого договір про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг може бути укладено лише з одним постачальником, через відсутність 

альтернативи, а також те, що ціна на електричну енергію ТОВ «Житомирська обласна 

енергопостачальна компанія», як постачальника універсальної послуги є нижчою, у порівняні з 

цінами інших постачальників електричної енергії, тобто є економічно вигідною для Замовника і 

вказує на дотримання принципу «максимальної економії та ефективності» при закупівлі, надає 

Замовнику право застосувати переговорну процедуру. 
 


