
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівл 

1. Замовник : Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. 3. Гжицького вул. Пекарська, 50, Львів, Львівська область, Україна, 79010 ЄДРПОУ 

00492990 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-05-005659-a 
 

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 

на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Електрична 

енергія (універсальна послуга)» ДК 021:2015: 09310000-5: Електрична енергія. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

4.1. Загальний прогнозований обсяг споживання, що закуповується: 1 000 000 кВт/год згідно 

попереднього періоду споживання Закупівля здійснюється замовником на підставі наявної  планової 

потреби наступного року 

4.2. Клас споживача (за ступенем напруги): 2 

4.3. Група площадок вимірювання «А». 

4.4. Термін постачання: з 01.01.2023- до 31 грудня 2023 року 

4.5. Споживач приєднаний до системи розподілу електричної енергії Оператора системи 

розподілу - ПрАТ "Львівобленерго",з яким заключений відповідний договір. 

4.6. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії 

(універсальної послуги) регулюються наступними нормативно-правовими актами: 

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 №114-ІХ; 

- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-УІІІ; 

 Відповідно до п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII, 

універсальна послуга – постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим 

споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на 

умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України. 

Таким чином, на даний час Закон України «Про ринок електричної енергії» передбачає 

обов’язок електропостачальників здійснювати постачання електричної енергії для  побутових 

споживачів виключно на умовах універсальної послуги, з метою  гарантування прав фізичних осіб, 

що використовують електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, як 

безпосередньо так і в складі колективного побутового споживача на забезпечення електричною 

енергією за встановленими тарифами та визначеною вартістю. 

        Електрична енергія закуповується для:  освітлення гуртожитків, відповідно до Постанови 

Кабінету міністрів України  «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків 

на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку електричної енергії» № 483 від 05.09.2019 року (з наступними змінами та 

доповненнями), тобто виключно для потреб побутових споживачів (населення), що не включають 

професійну та/або господарську діяльність, та розраховується за показами загального 

розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення побутових 

потреб населення. 



 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку 

електричної енергії»; 

 Кодекс системи розподілу затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року N° 310; 

- Кодекс системи передачі затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 309; 

- Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Правила ринку та іншими 

нормативними актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної 

енергії». 

4.7. Вимоги щодо якості: 

- Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій 

споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375; - 

Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 

року N° 311; 

 безперебійне постачання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень; 

Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу 

Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за 

належних умов забезпечить задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем 

- комерційна якість постачання; 

- Постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються 

Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про 

умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що 

надаються. 

- Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕІ\І 50160:2014 «Характеристики 

напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»".( Відповідно до 

положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310). 

4.8. Учасник при поставці товару передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює 

діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють 

діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до річного плану асигнувань 

за КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) на 2023 рік. 

6.  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про тариф на 

електричну енергію при закупівлі електроенергії, як «універсальної послуги», «ПОЛОЖЕННЯ про 

покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» Додаток 3 до 

Положення (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 859 

(ФІКСОВАНІ ЦІНИ на електричну енергію для побутових споживачів),затверджені Регулятором на 

відповідний розрахунковий період відповідно Закону України «Про ринок електричної енергії», про 

ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на спеціалізованих 

торгівельних майданчиках та в електронній системі закупівель. 


