
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:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний заклад. 
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):   
Послуг з розподілу електричної енергії (послуги з компенсації перетікань реактивної 

електричної енергії) (ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-29-000037-b 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 732 765,38 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

Розмір бюджетного призначення для послуг із забезпечення перетікання реактивної 

електричної енергії, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік, 

становить 416 580,82 грн з ПДВ. Тариф за 1 кВт ·год – 0,44913599 грн з ПДВ. Запланований 

обсяг – 927516 кВт /год 

Розмір бюджетного призначення для послуг із забезпечення перетікання реактивної 

електричної енергії, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік, 

становить 224 505,12 грн з ПДВ. Тариф за 1 кВт ·год – 0,44913599 грн з ПДВ. Запланований 

обсяг – 499860 кВт/год 

Розмір бюджетного призначення для послуг із забезпечення перетікання реактивної 

електричної енергії, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік, 

становить 91 679,44 грн з ПДВ. Тариф за 1 кВт ·год – 0,44913599 грн з ПДВ. Запланований 

обсяг – 204124 кВт/год 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Лот 1 - 65310000-9 - (Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії) 

Очікуване споживання на 2021 рік – 927516 кВт ·год. Очікувана вартість послуг з 

перетікань визначається як добуток вартості фактино наданих послуг у аналогічному періоді 

попереднього року та тарифу за одиницю: 927516*0,44913599 = 416 580,82. Загальна вартість 

предмета закупівлі на 2021 рік – 416 580,82 грн. 

Лот 2 - 65310000-9 - (Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії) 

Очікуване споживання на 2021 рік – 499860 кВт ·год. Очікувана вартість послуг з 

перетікань визначається як добуток вартості фактино наданих послуг у аналогічному періоді 

попереднього року та тарифу за одиницю: 499860*0,44913599 = 224 505,12. Загальна вартість 

предмета закупівлі на 2021 рік – 224 505,12 грн. 

Лот 3 - 65310000-9 - (Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії) 

Очікуване споживання на 2021 рік – 204124 кВт⋅год. Очікувана вартість послуг з 

перетікань визначається як добуток вартості фактино наданих послуг у аналогічному періоді 

попереднього року та тарифу за одиницю: 204124*0,44913599 = 91 679,44. Загальна вартість 

предмета закупівлі на 2021 рік – 91 679,44 грн. 


