
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: «ДК 021:2015-65310000-9-Розподіл електричної 

енергії (послуги з розподілу електричної енергії)» 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-31-003708-c 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 120 000,00  грн. з 

урахуванням ПДВ. 

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

5. Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов впровадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених 

постановою Нацкомісії від 27.12.17р. № 1470 ПАТ «ДТЕК Київські 

Електромережі» надає послуги з розподілу електричної енергії в межах власних 

діючих мереж на території м. Києва на підставі ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої відповідно до 

постанови НКРКЕП від 13.11.2018 № 1411.  Електромережі Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського підключені до загальної 

мережі ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі», отже, з технічних причин,  не 

має можливості забезпечуватись розподілом електричної енергії іншими 

організаціями.  

Згідно п.2 ч.7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – 

Закон) придбання замовником товарі, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або 

перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 

1 та 2 частини першої цієї статті, здійснюється без застосування порядку 

проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом, у разі: якщо 

послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути 

документально підтверджена замовником. 

У такому разі необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель 

відповідно до статті 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 

Враховуючи що за предметами закупівель: «ДК 021:2015-65310000-9-

Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії)» 

очікувана вартість становить 119 432,00 грн. є необхідність здійснити зазначені 

закупівлі без використання електронної системи закупівель та підписати 

додаткову угоду про закупівлі з учасником Приватного акціонерного 

товариства «ДТЕК Київські електромережі». 

 


