
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

 (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710 “Про 

ефективне використання державних коштів (зі змінами)) 

 

1. Предмет закупівлі: Електрична енергія-за кодом-09310000-5 

(електрична енергія для гуртожитків). 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-24-007687-b 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 470 000,00  грн. з 

урахуванням ПДВ. 

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: Відповідно до пункту 62 частини першої статті 1 Закону України від 

13.04.2017 р. № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії", "побутовий 

споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка 

використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, 

що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний 

побутовий споживач(юридична особа, створена шляхом об'єднання фізичних 

осіб - побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за 

показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, 

спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що 

не включають професійну та/або господарську діяльність)". Постачальник 

універсальної послуги здійснює постачання електричної енергії у порядку, 

визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії (затверджені 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312), та на умовах типового договору 

постачання універсальних послуг, що затверджений Регулятором. Відповідно 

до Закону України " Про ринок електричної енергії" покладається виконання 

функцій універсальної послуги на закріпленій території, Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Київські енергетичні послуги" є єдиним 

постачальником універсальної послуги на території міста Києва. Таким чином, 

на території міста києва постачальником універсальних послуг є виключно 

один суб'єкт господарювання - ТОВ "Київські енергетичні послуги" що 

здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу 

на підставі ліцензії, виданої постановою НКРЕКП від 14.06.2018 року № 429. 

Оскільки згідно абзацу 4 частини другої ст. 63 Закону № 2019-VIII у 

межах здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не 

допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних 

послуг, враховуючи об'єктивну відсутність конкуренції з технічних причин 

щодо поставки електричної енергії для гуртожиткам, застосовати переговорну 

процедуру закупівлі на підставі абзацу 4 пункту 2 частини другої ст. 40 Закону. 

 

 

 


