
Комунальне некомерційне підприємство 

«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» 

Чернігівської обласної ради 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі,  

що закуповується за бюджетні кошти  

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

№ 

Процедура закупівлі, ідентифікатор та 

дата оголошення про проведення 

конкурентної процедури, предмет 

закупівлі 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Обгрунтування розміру бюджетних призначень та/або 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. 

Відкриті торги 

UA-2021-10-20-011019-b від 

20.10.2021 р.  

ДК 021:2015 код 09310000-5 ‒ 

Електрична енергія (Електрична 

енергія) 

Закупівля здійснюється для забезпечення  

потреб КНП «Чернігівська обласна 

лікарня»ЧОР. 

Технічні та якісні характеристики предмету 

закупівлі регулюються та встановлюються 

Законом України «Про ринок електричної 

енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, 

Правилами роздрібного ринку електричної 

енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 

року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними 

умовами провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу (Постанова НКРЕКП від 

27.12.2017 року № 1469) та іншими 

нормативно-правовими актами чинного 
законодавства у сфері електроенергетики, які 

регулюють взаємовідносини сторін в процесі 

постачання електричної енергії. 

Очікувана вартість предмета закупівлі передбачена 

річним планом закупівлі на 2021 рік за посиланням  
UA-P-2021-10-20-010854-b 

Очікувана вартість предмета закупівлі згідно 

оголошення - 975000,00  грн.з ПДВ. 

Вартість послуг оператора системи передачі 

електричної енергії врахована в очікувану вартість 

закупівлі; вартість послуг оператора системи розподілу 

електричної енергії не врахована в очікувану вартість 

закупівлі.  

Оператор системи розподілу - АТ «Чернігівобленерго». 

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до 

Примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020 № 275. 

Для розрахунку очікуваної вартості Замовником було 

здійснено моніторинг (аналіз) цін  на офіційних сайтах 

постачальників електричної енергії та  ціни відповідних 

закупівель, інформація про які міститься в електронній 

системі закупівель "Prozorro", що дозволяє аналізувати 

реальні угоди купівлі-продажу інших Замовників. 

Ціна (тариф) на електричну енергію визначається у 

встановленому законодавством порядку та 

затверджується постановою НКРЕКП. 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/18418053

