
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

 

Замовник : Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького вул. Пекарська, 50, Львів, Львівська область, Україна, 79010 ЄДРПОУ 
00492990 
 

2. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-11-22-006165-b 

 

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 
на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 
09310000-5: Електрична енергія. 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

4.1. Загальний прогнозований обсяг споживання, що закуповується: 760000 кВт/год; 

 

4.2. Клас споживача (за ступенем напруги): 3 

 

4.3. Група площадок вимірювання «Б». 

 

4.4. Термін постачання: до 31 грудня 2022 року. 

 

4.5. Споживач приєднаний до системи розподілу Оператора системи розподілу – ПрАТ 
"Львівобленерго" 

 

4.6. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії регулюються 
наступними нормативно-правовими актами: 

 

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 №114-IХ; 

 

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

 

- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку 
електричної енергії»; 



 

- Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за 
їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375; - Кодекс комерційного 
обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 311; 

 

- Кодекс системи розподілу затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 310; 

 

- Кодекс системи передачі затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 309; 

 

- Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Правила ринку та іншими 
нормативними актами прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії». 

 

4.7. Вимоги щодо якості: 

 

 - безперебійне постачання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень; 

 

 - комерційна якість постачання; 

 

 - параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації 
мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги 
електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»”.( Відповідно до положень 
пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 № 310). 

 

4.8. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали 
відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електроенергії 
споживачу. 

 

4.9. Учасник при поставці товару передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність 
з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність 
учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до річного плану асигнувань за КЕКВ 
2273 (оплата електроенергії) на     2022 рік. 

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:  3921600.00грн. з ПДВ. 

 



7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: При визначенні очікуваної вартості закупівлі 
враховувалась інформація про тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи 
передачі — НЕК «Укренерго», затверджений Регулятором на відповідний розрахунковий період  
відповідно Закону України «Про ринок електричної енергії»,  про ціну товару, що міститься в мережі 
Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на спеціалізованих торгівельних майданчиках та в 
електронній системі закупівель. 


