
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Код ДК 

021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі «електрична енергія» 

(відповідно до пункту 4.1постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами) 

Переговорна процедура 

1. Найменування замовника Кременчуцька гімназія №27 Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

2. Код згідно з ЄДРПОУ 24830491 

3. Місцезнаходження замовника 39610 Україна Полтавська область м. 

Кременчук проспект Свободи, буд. 104 

4. Конкретна назва предмета закупівлі електрична енергія 

 

5. Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія 

6. Кількість товарів або обсяг виконання 

робіт чи надання послуг 

48 980 кВт*год 

7. Місце поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 

39610 Україна Полтавська область м. 

Кременчук проспект Свободи, буд. 104 

8. Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 

з моменту підписання договору по 

31.12.2022 

9. Очікувана вартість   

219 660 UAH ( грн..00 коп.) з ПДВ 

10. Обґрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення 

Очікувана вартість формувалась виходячи з 

обсягів закупівлі електричної енергії 

відповідно до затвердженого кошторису на 

2022 рік – рішенням Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської 

області від 16.12.2021 року «Про бюджет 

Кременчуцької міської територіальної 

громади на 2022 рік». 

з 01.01.2022 року встановлено тариф   на   

послуги   з   передачі  електричної  енергії  

на рівні 0,34564 грн/кВт·год без урахування 

ПДВ відповідно до Постанови НКРЕКП від 

01.12.2021 № 2454  «Про встановлення 

тарифу на послуги з передачі електричної 

енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік»,  а 

отже ціна за 1кВт/год становитиме 3,78508 

грн  без ПДВ  та   4,54210 грн з ПДВ. 

11. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі - Згідно з частиною 1 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) 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. 

 Відповідно до пункту 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 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. 

 У зв’язку з тим, що за результатами проведення відкритих торгів по предмету 

закупівлі – Електрична енергія, було двічі відмінено процедуру відкритих торгів через 

відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної  Законом, виникла 

потреба у проведені переговорної процедури закупівлі. 

 Таким чином, наявні підстави для  застосування переговорної процедури 

закупівлі  відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40 Закону. 

 


