
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Код ДК 
021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі «електрична енергія»
(відповідно до пункту 4.1постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)
Відкриті торги

1. Найменування замовника Кременчуцький заклад дошкільної освіти 
(ясла – садок)  № 19 Кременчуцької міської 
ради Кременчуцького району Полтавської 
області

2. Код згідно з ЄДРПОУ 39946761

3. Місцезнаходження замовника 39600 Україна Полтавська область м. 
Кременчук вул. Софіївська, будинок 1.

4. Конкретна назва предмета закупівлі електрична енергія

5. Коди відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі (за наявності)

ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія

6. Кількість товарів або обсяг виконання 
робіт чи надання послуг

49 800 кВт⋅год

7. Місце поставки товарів, виконання 
робіт чи надання послуг

39600 Україна Полтавська область м. 
Кременчук вул. Софіївська, будинок 1.

8. Строк поставки товарів, виконання 
робіт чи надання послуг

з моменту підписання договору по 
31.12.2022

9. Очікувана вартість
223 331,00 UAH (двісті двадцять три тисячі 
триста тридцять одна грн..00 коп.) з ПДВ

10. Обґрунтування очікуваної вартості 
предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення

Очікувана вартість формувалась на підставі 
інформації про ціну РДН ОЕС України, 
тарифу на передачу електричної енергії та 
тарифу на розподіл - орієнтовної маржі 
постачальника– 0,10 грн. за 1 кВт, 
враховуючи ПДВ станом на 30.11.2021. 

Показник ціни РДН ОЕС України 
сформований на підставі данних сайту 
https://www.oree.com.ua/, що існує у 
відкритому доступі.

Обрахування ціни одиниці електричної 
енергії  здійснювалось за наступною 
формулою: 

(Ціна РДН ОЕС України +0,10+0,32749) 
+20%

11. Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги закупівлі електричної енергії сформовано на 
підставі помісячного розподілу лімітів на споживання електричної енергії на 2022 рік 
у натуральних показниках для закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих 
Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області, які фінансуються із бюджету Кременчуцької міської 
територіальної громади (лист Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області №07-16/157 від 25.11.2021)

https://www.oree.com.ua/


ціна РДН ОЕС України станом на 30.11.2021


