
ОБГРУНТУВАННЯ 

технiчних, якiсних характеристик, очiкуваноi" вартостi та/або бюджетного 
призначення предмета закуш вель 

На виконання вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра·iни вщ 16.12.2020 
року № 1266 «Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 
1 серпня 2013р. №631 i вiд 11 жовтня 2016р. № 710» 

На пiдставi розрахунку запланована закушвля електрично1 енерг11 
(гуртожитки) (UA-2021-10-08-000207-c ). 

1.Предмет закупiвлi - електрична енергiя за кодом ДК 021:2015: 09310000-5- 
Електрична енергiя 

2.Вiдкритi торги
3. Очiкувана вартiсть процедури: 3 819 229,68 гривень, з ПДВ.
4. КЕКВ: 2273
5. Обсяги закупiвлi: 2273351 Кiловат-година.
6. Строк поставки: 01 сiчня 2022 - 31 грудня 2022.
7. Мiсце поставки: 49000, Укра"iна, Днiпропетровська область, Днiпро, просп.

Дмитра Яворницького, будинки 17, 21; просп. Гагарiна, будинки 61, 59, 57; просп. 
Олександра Поля, будинокl 116; вул. Моссаковського, 9; вул. Паторжинського, 10-
А. 

8. Особливостi вимоги до предмета закупiвлi.
Вимоги щодо технiчних та якiсних характеристик закупiвлi 

Якiсть електричноi" енергii" - це сукупнiсть властивостей електричноУ енерг11 
. . . . . . 

вщповщно до встановлених стандартш, яю визначають стушнь 11 придатносп для 
використання за призначення. 
Учасник забезпечуе дотримання загальних та гарантованих стандартiв якостi 
надання послуг з електропостачання, у тому числi тих, що передбаченi Порядком 
забезпечення стандартiв якостi електропостачання та надання компенсацiй 
споживачам за Ух недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 
12.06.2018 р. № 375, Законом Украi·ни «Про ринок електричноi" енергii"», Правилами 
роздрiбного ринку електричноi· енергii", iншимr1 .нррмативно-правовими актами. 
Згiдно ст. 18 Закон Украi"ни «Про ринок електрично1 ен,ергi1» показники якостi 
електропостачання повиннi вiдповiдати величинам, що за;�вердженi Нацiональною 
комiсiею, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг. 
Вiдповiдно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 роздiлу XI Кодексу систем 
розподiлу, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 14.03.2018 № 310 (далi -КСР), 

. ... . 

параметри якосп електроенерг11 в точках приеднання споживачш в нормальних 
умовах експлуатацi"i мають вiдповiдати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 
50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах 
загального призначення» (далi -ДСТУ EN 50160:2014). 
Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електрично·i енергi·i 
споживачу постачальник зобов'язуеться здiйснювати своечасну закупiвлю 
електрично"i енергi1 в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення 




