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

З метою забезпечення безперебійної роботи гуртожитку Одеського фахового 
коледжу транспортних технологій проведено переговорну процедуру (скорочена) згідно 
порядку передбаченому абзацом 4 п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», 
а саме:

ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія (універсальна послуга) для потреб 
гуртожитку. Ю: УА-2022-09-27-006981-а.

Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними 
характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.____________________

Конкретне
найменування
закупівлі

Електрична енергія (універсальна послуга) для потреб 
гуртожитку.

Код ДК 021:2015 ДК 021:2015: 09310000-5 -  Електрична енергія 
(універсальна послуга) для потреб гуртожитку.

Джерело
фінансування

КПК 0611101 загальний фонд місцевого бюджету -  
59999,52 грн.;

Запланований обсяг 
закупівлі

35714 кВт/год

Місце поставки м.Одеса, вул.. Степова 2/4

Строк поставки Цілодобово: жовтень-грудень 2022року

ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» є єдиною організацією, яка 
надає універсальні послуги з постачання електричної енергії.

Відповідно до положення статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
від 13.04.2017 року № 2019-VIII універсальні послуги надаються постачальником таких 
послуг виключно побутовим та малим не побутовим споживачам.

У зв’язку з вищевикладеним, існує технічна неможливість постачання електричної 
енергії іншими постачальниками, що є умовою застосування переговорної процедури 
згідно порядку передбаченому абзацом 4 п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні 
закупівлі», а саме: відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, 
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, 
за відсутності при цьому альтернативи.

З огляду на викладені обставини запропоновану закупівлю ДК 021:2015: 09310000-5 
-  Електрична енергія (універсальна послуга) для потреб гуртожитку здійснити шляхом 
застосування переговорної процедури згідно порядку передбаченому абзацом 4 п.2 ч.2 
ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі».

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних 
умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 
“Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального 
призначення» та згідно вимог Постанови НКРЕП від 12.06. 2018 року № 375 «Про 
затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 
компенсації споживачам за їх недотримання»

Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі ціни (тарифів) на електричну 
енергію, яка визначається у встановленому Регулятором порядку. Інформацію про діючий 
тариф на послуги постачальника універсальних послуг за електричну енергію 
розміщуються на офіційному веб-сайті wvvw.ooek.od.ua . в засобах масової інформації, у



центрах обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до початку застосування 
тарифів і встановлені тарифи:

1. Гуртожиток Одеського фахового коледжу транспортних технологій 

Населення
Електрична енергія - грн./І кВт/год- 1,68 грн.

Орієнтовна (очікувана) вартість ціни закупівлі послуг з на жовтень-грудень 2022 рік 
становить 59999,52 грн. ( П’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 52
коп.) - 35714 кВт/год.

Уповноважена осо В’ячеслав АБРАМОВИЧ


