
 

Комунальне підприємство 

“Криворізька міська клінічна лікарня №2»   Криворізької міської ради 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:         

Комунальне підприємство “Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради; майдан 30-

річчя Перемоги,2,  м. Кривий Ріг, 50056; код за ЄДРПОУ — 01986397; категорія замовника — юридична 

особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія (ДК 021:2015 – 

09310000-5 «Електрична енергія»).  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура закупівлі, UA-2022-02-21-009578-b   

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 815 360,93 грн. (три 

мільйони вісімсот п’ятнадцять тисяч триста шістдесят гривень 93 коп.). Визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі обумовлено згідно нормативно-правового документу визначеного РЕГУЛЯТОРОМ 

(Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), 

постановою НКРЕКП від 20.10.2021 № 1822.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1023-р (зі змінами від 23 грудня 2021 

року №1692-р) Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постача-

льником «останньої надії» на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2022 року. 

Територія здійснення діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії» – територія Укра-

їни, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному об-

сязі свої повноваження. 

Постачальник забезпечує гарантоване та безперервне постачання електричної енергії Споживачу протягом всь-

ого строку постачання у таких випадках: 

• банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника; 

• закінчення строку дії ліцензії, призупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії 

споживачам попереднього електропостачальника; 

• невиконання або неналежного виконання попереднім електропостачальником вимог правил ринку, 

правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання елек-

тричної енергії споживачам; 

• необрання споживачем нового електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім 

електропостачальником; 

• припинення електропостачальника, не спроможного постачати електричну енергію, про що він повідо-

мив постачальника “останньої надії”, споживачів, Регулятора, оператора системи передачі та оператора 

системи розподілу, відповідно до частини сьомої статті 64 Закону. 

 

Постачальник «останньої надії» здійснює постачання електричної енергії виключно на підставі договору про 

постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» (пункт 1.2.9 Правил роздрібного ринку елек-

тричної енергії). 

 

На роздрібному ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укла-

дення відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії договору на розподіл електричної енергії та 

договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених цими Правилами (розділ 1.2 Правил 

роздрібного ринку електричної енергії) 

Якщо споживач до моменту його переведення на постачання електричної енергії постачальником «останньої 

надії» не обрав електропостачальника або не забезпечив власного споживання шляхом купівлі електричної 



енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку, адміністратор комерційного 

обліку (ОСР)  в одноденний термін переводить такого споживача на постачання електричної енергії поста-

чальником «останньої надії». 

 

Договір приєднання Споживача набирає чинності за фактом споживання електричної енергії у перший день, 

наступний за останнім днем постачання електричної енергії попереднім електропостачальником, за відсутності 

факту відключення, передбаченого Правилами роздрібного ринку електричної енергії, та діє в частині 

здійснення розрахунків між Сторонами до повного їх здійснення, а в частині постачання електричної енергії 

його дія не може перевищувати 90 діб. 

Оплачений Споживачем рахунок за спожиту електричну енергію, наданий Постачальником, та/або факт спожи-

вання електричної енергії є прийняттям (акцептуванням) умов цього Договору з боку Споживача. Договір по-

стачання електричної енергії між постачальником “останньої надії” і споживачем вважається укладеним з по-

чатку фактичного постачання електричної енергії такому споживачу. 

Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» здійснюється на строк, який не може пере-

вищувати 90 календарних днів. 

Після завершення граничного строку постачання електричної енергії (90 календарних днів) та у випадку не-

укладення споживачем договору з постачальником електричної енергії, постачання електричної енергії такому 

споживачу припиняється (абзац 3 пункт 3.4.4, підпункт 1 пункту 5.4.1, підпункт 3 пункту 5.4.2, пункт 6.2.8 

Правил роздрібного ринку електричної енергії). 

 

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», ро-

зраховується відповідно до Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

споживачам постачальником «останньої надії», затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179. 

Розмір бюджетного призначення: 3 815 360,93 грн. (три мільйони вісімсот п’ятнадцять тисяч 

тристашістдесят гривень 93 коп.). Процедура закупівлі розпочата на очікувану вартість закупівлі. 

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — січень – березень  2022 р.  

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру 

кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями 

потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних 

потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить        

702 308 кВт. год на січень – березень 2022 р. 

Обґрунтування якісних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість 

електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень 

надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та 

постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. 

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з 

електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами 

договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими 

актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що 

затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР 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». Стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі 

передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, у тому числі під час виконання договору 

про закупівлю. Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством 

вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. 

Електропостачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для 

забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за 

належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику). 

Електропостачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу 

(замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання 

електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень 

положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та 

споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також 

можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на 

отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником. 

Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання показників 

комерційної якості надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати на 

своєму офіційному вебсайті порядок надання компенсацій та їх розміри. 


