
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно Річного плану 

закупівель, грн 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих торгів 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

п.1.02 (2023) Електрична енергія, код ДК 

021:2015 - 09310000-5 - 

Електрична енергія  

119 459 995,49 

грн. з ПДВ 

99 549 996,24  

грн. без ПДВ  

UA-2022-12-07-014216-a 

 

Визначення потреби в закупівлі: Забезпечення електричною енергією об'єктів ДП МА «Бориспіль». 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Згідно споживання електроенергії аеропортом: 

Плановий об'єм споживання електричної енергії   становить  25 255 813 кВт*год . 

Середньоарифметичний тариф, згідно комерційних пропозицій – ціна 1 кВт*год  4,73 грн. з ПДВ. 

Очікувана вартість предмета закупівлі   119 459 995,49  грн.( з ПДВ 20%) 

 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з 

урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

Згідно до п.1.1.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії»: електрична енергія - це енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і 

є товаром, призначеним для купівлі-продажу. 

 

Спосіб проведення моніторингу ринку 

- аналіз  з сайту  офіційного регулятора ринку електроенергії ДП «Оператор ринку» https://www.oree.com.ua/,  

-    запит комерційної пропозиції 

 

 

 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-07-014216-a/
https://www.oree.com.ua/


                                                                                                                                                                                                                                Обґрунтування 

  

Аркуш 2 з 2 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

№ 

п/п 

Найменування  

товару або 
послуги або 

роботи 

Од. 

виміру 

Кількість Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

 

1 Електрична 

енергія   

кВтгод 25 255 813 Згідно до п.1.1.2. «Правил  роздрібного ринку 

електричної енергії»: електрична енергія - це енергія, що 

виробляється на об'єктах електроенергетики і є товаром, 

призначеним для купівлі-продажу 

 

 

 


