
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"; 

36011, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ДМИТРІЄВА, будинок 7-

А; ЄДРПОУ 02008951; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 

2. 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): код ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія 

активна електрична енергія (без урахування послуг з розподілу)  

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-25-014957-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Особливі вимоги до предмету закупівлі Постачання електричної енергії споживачу 

регулюється чинним законодавством України: 

 - Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; 

 - Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;  

- Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 

 - Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 

14.03.2018 № 312.  

Строк поставки: з 01.01.22 р. до 31.12.2022 року (включно), цілодобово.  

Фактична кількість електроенергії, що одержує Замовник, визначається на підставі знятих 

показників з лічильників обліку, згідно договірних величин. 

 Режим роботи основного обладнання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень.  

Клас напруги 2. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:. 

Очікувана вартість закупівлі визначена виходячи об’єму закупівлі з урахуванням 

потреби лікувального закладу та з використанням загальнодоступної інформацію щодо цін, 

яка міститься в електронній системі закупівель "Prozorro". 

Розмір бюджетного призначення – 2 185 190 грн 

Джерело фінансування: 2 107 598 грн - Місцевий бюджет 

                                      77 592 грн - відшкодування орендарів 


