
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва Національної академії аграрних наук України 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі 

Електрична енергія (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія)  
  на 2022 рік, розміру бюджетного призначення , очікуваної вартості 

предмета закупівлі  

 Найменування : Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва Національної академії аграрних наук. 

 Місцезнаходження  Україна, 14027  м. Чернігів, Чернігівська обл. вул. Шевченка, 97. 

 

  Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб:   

00497360. 

Предмет закупівлі: Електрична енергія (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія)  
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-P-2021-12-31-000937-c 

Очікувана вартість предмета закупівлі 868500грн. 

Кількість:193000 кВт/год. 

Розмір бюджетного призначення : відповідно кошторисного призначення на 2022р.по 

КЕКВ 2281 згідно з кошторисом. 

Обґрунтування: 

Для потреб Замовника необхідно здійснити Закупівлю на підставі пункту 1 частини 

2 статті 40 Закону України « Про публічні закупівлі» переговорна процедура 

закупівлі застосовується як виняток у разі якщо двічі відмінено процедуру 

відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, при 

цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до 

учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 

визначені замовником у тендерній документації. 

 

Термін постачання  з 01.01.2022р.по 31.12.2022р. 

 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі  
 

1. Обсяги постачання електричної енергії до 31.12.2022 р.   

Замовник може зменшити обсяги закупівлі в залежності від фактичної потреби 

Конкретне найменування 

закупівлі 
Електрична енергія 

Код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія» 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/19905788


Місце поставки товару 
вул. Шевченка 97, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14027; 

вул. Малиновського 43 а, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000 

с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17000 

Строк поставки товару 
Цілодобово до 31.12.2022р. включно. Початком постачання 

електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в Заяві – 

приєднання 

 

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості 

 

1. 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 від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; 

- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 

14.03.2018 № 312. 

2. Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної 

енергії об’єктів Замовника. 

3. Місце поставки товару: на межі балансової належності між оператором системи 

розподілу та споживачем.  

Точки розподілу електричної енергії знаходяться за адресами: 

EIC код точки 

розподілу 
Точка облiку Адреса 

62Z2520546544501 

м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 97 

Адміністративний 

корпус (Головний 

корпус) 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 97 

62Z3027109137610 

м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 97 

Лабораторний 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 97 

№ 

з/п 

Найменування 

Товару 

Категорія 

площадки 

вимірювання 

Споживача 

Клас 

напруги 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

Частота, 

Гц 

1 Електрична енергія Група «Б» 2 кВт/год 193000 _____ 

  



корпус (жовтий 

корпус) 

62Z2088674133406 

м. Чернігів, вул. 

Малиновського, 

43 а Віварій 
м. Чернігів, вул. Малиновського, 43 а 

62Z7375482041723 

м. Чернігів, вул. 

Малиновського, 

43 а 

Лабораторний 

корпус 

м. Чернігів, вул. Малиновського, 43 а 

62Z3214497561108 

м. Чернігів, вул. 

Малиновського, 

43 а Блок 

службових 

приміщень (тепл. 

сек.). 

м. Чернігів, вул. Малиновського, 43 а 

62Z1771425004523 

с. Прогрес, 

Козелецький р-н, 

Чернігівська обл. 

Адміністративний 

корпус 

(Адмінбудинок) 

с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл. 

62Z6784120524978 

с. Прогрес, 

Козелецький р-н, 

Чернігівська обл. 

Ангар для 

зберігання с/г 

техніки (Ангар) 

с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл. 

62Z3667595819103 

с. Прогрес, 

Козелецький р-н, 

Чернігівська 

обл.Гараж для 

тракторів(Гараж) 

с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл. 

62Z7679066515415 

с. Прогрес, 

Козелецький р-н, 

Чернігівська 

обл.Картоплесхов

ище 

с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл. 

62Z2441138111597 
с. Прогрес, 

Козелецький р-н, 
с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл. 



Чернігівська 

обл.Селекційний 

склад люпину 

(люпин склад) 

62Z5226085996544 

с. Прогрес, 

Козелецький р-н, 

Чернігівська 

обл.Приміщення 

майстерні (мех.. 

майстерня) 

с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл. 

62Z5283315332197 

с. Прогрес, 

Козелецький р-н, 

Чернігівська 

обл.Петкус 

с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл. 

62Z0912884313008 

с. Прогрес, 

Козелецький р-н, 

Чернігівська 

обл.Лабораторія 

(хімлабораторія) 

с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл. 

 

4. Послуги з передачі та розподілу електричної енергії: 

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі 

електричної енергії за регульованим тарифом 

Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Споживачем/Замовником 

самостійно безпосередньо  оператору системи розподілу відповідно до договору про 

надання послуг з розподілу, укладеним між оператором системи розподілу та 

Споживачем/Замовником. До ціни пропозиції учасник не включає послуги з розподілу 

електричної енергії. 

Приймання – передача електричної енергії, поставленої Постачальником та прийнятої 

Споживачем/Замовником у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання 

уповноваженими особами Сторін щомісячних актів приймання-передачі.   

5. Вимоги щодо якості електричної енергії.  

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних 

умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 

50160:2014.Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах 

загального призначення (EN 50160:2010, IDT). 

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на 

проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

Уповноважена особа                                        Немченко Л.А. 



 

 

 

 

 

 


