
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: Львівський національний аграрний університет; вул. Володимира 
Великого, 1, місто Дубляни, Львівська область, Львівський р-н, Україна, 80381; 

код за ЄДРПОУ – 00493735 

 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

Код ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія  (Електрична енергія (універсальна 
послуга)) 

 
3. Ідентифікатор закупівлі:  
 

 
UA-2021-08-12-004880-a 

 
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: у зв’язку з 

підняттям цін на ринку електроенергії, виникла необхідність у проведенні процедури закупівлі 

електричної енергії,  для забезпечення потреб гуртожитків Львівського національного 

аграрного університету. 
Документальним підтвердженням застосування переговорної процедури є: Відповідно до п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII, універсальна послуга – постачання електричної енергії 
побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією 
визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України. Відповідно до п. 62 ч. 
1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач 
(фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не 
включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, 
створена шляхом об’єднання фізичних осіб – побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за 
показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних 
побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність). Таким чином, 
на даний час Закон України «Про ринок електричної енергії» передбачає обов’язок електропостачальників 
здійснювати постачання електричної енергії для побутових споживачів виключно на умовах універсальної послуги, з 
метою гарантування прав фізичних осіб, що використовують електричну енергію для забезпечення власних 
побутових потреб, як безпосередньо так і в складі колективного побутового споживача на забезпечення 
електричною енергією за встановленими тарифами та визначеною вартістю. Електрична енергія закуповується для: 
освітлення гуртожитків, тобто виключно для потреб побутових споживачів (населення) що не включають професійну 
та/або господарську діяльність, та розраховується за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі 
електричної енергії, спожитої для забезпечення побутових потреб населення. Таким чином для гарантування прав 
населення на отримання електричної енергії та дотримання вимог ЗУ «Про ринок електричної енергії» в частині 
порядку постачання електричної енергії побутовим споживачам, дану закупівлю необхідно провести на умовах 
універсальної послуги. ТОВ «Львівенергозбут», яке створене в результаті здійснення заходів з відокремлення 
оператора системи розподілу, упродовж трьох років (з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року) виконує функції 
постачальника універсальних послуг на закріпленій території – адміністративній території Львівської області і є 
єдиним постачальником даних послуг 
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

Код ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія  (Електрична енергія 
(універсальна послуга)), відповідає розрахунку видатків до кошторису           на 2021р. 

 
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 999 600,00 грн з ПДВ. 

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначено відповідно до методу порівняння ринкових 

цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, згідно моніторингу 

цін в інтернеті. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-12-004880-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-12-004880-a

