
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 

серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» 

Найменування 

предмета 

закупівлі із 

зазначенням 

коду ЄЗС 

Від та ідентифікатор 

процедури закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмету 

закупівлі 

Обґрунтування 

обґрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

«Електрична 

енергія» - код 

національного 

класифікатора 

України ДК 

021:2015 “Єдиний 

закупівельний 

словник” – 

09310000-5 

Електрична 

енергія » 

Переговорна, скорочена 
UA-2021-03-02-008812-b 
 

Для забезпечення потреби на 2021 рік, 

Заповідником 22 січня 2021 року 
розпочато процедуру проведення 

відкритих торгів № UA-2021-01-22-

003027-b, проте станом на 08 лютого 
2021 року було подано менше двох 

пропозицій, як наслідок закупівля не 

відбулась. 08 лютого 2021 року 
замовником було прийнято рішення 

про проведення процедури закупівлі 

відкриті торги та вдруге оголошено 

процедуру проведення відкритих 

торгів UA-2021-02-08-007362-a, 

станом на 24 лютого 2021 року було 
подано менше двох пропозицій, як 

наслідок закупівля не відбулась. 

Враховуючи ті обставини, що 
Замовником було відмінено дві 

процедури закупівлі за предметом 

«Електрична енергія» - код 
національного класифікатора України 

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний 

словник” – «09310000-5 Електрична 
енергія» через відсутність достатньої 

кількості учасників, уповноваженою  

особою  було прийнято рішення 
застосувати, як виняток, переговорну 

процедуру закупівлі, відповідно до п.1 

ч.2 статті 40 Закону України «Про 
публічні закупівлі» №922-VIII від 

25.12.2015 року 

635 160 грн 

 з урахуванням 

ПДВ 

До межі балансової належності 

електроустановок замовника; 

вул. Старого редуту, 9, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Старого редуту, 10, м. Запоріжжя, 

69017 

вул. Заповідна, 1, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 15, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 23, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 25,  м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 12, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Овочівництва, 49,  м. Запоріжжя, 69017 

бульвар Центральний, 3, м. Запоріжжя, 

69035 

Планові показники потреби в електричній 

енергії на 2021 рік:   

272600   кВт*год 

Кількісні характеристики товару визначено 

на підставі минулорічного фактичного 

споживання 

Відповідно до розрахунку вартості 

електричної енергії  на підставі Звіту ДП 

«Оператор ринку» за друге півріччя 

2020 року 

(https://www.oree.com.ua/index.php/newsc

tr/n/7402), офіційних даних про ціну 

електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку, 

яка склалася в торговій зоні «ОЕС 

України» та оприлюднена на 

офіційному вебсайті ДП «Оператор 

Ринку» станом на 18 січня 2021 рік, а 

також на підставі Звіту про результати 

роботи РДН/ВДР «Порівняльний аналіз 

роботи РДН та ВДР за 10 днів січня 

2021 та грудня 2020» 

(https://www.oree.com.ua/index.php/web/1

223131231313120), Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, 

затвердженими постановою НКРЕКП 

від 14.03.2018 р. №312 ( зі 

змінами).Вартість закупівлі визначено 

враховуючи вартість попередньої 

закупівлі  послуг з розподілу 

електричної енергії у  2020 році , з 

урахуванням розміру бюджетних 

видатків, передбачених  кошторисом на 

утримання Національного заповідника 

«Хортиця». 

 


