
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року№631 і від 11 жовтня 2016 року№710 для 

забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Розміру бюджетного 

призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, відділ культури миргородської міської 

ради надає таку інформацію: 

05 січня 2022 року Відділом культури миргородської міської ради було опубліковано оголошення на 

закупівлю електроенергії для потреби установи на 2022 рік.  

На суму - 759202,19 грн. Код за ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична 

енергія) шляхом переговорної процедури (скороченої). - за посиланням - ID: UA-2022-01-05-002965-c 

 

Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність 

достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом 

Згідно п. 2 ч.1.ст. 40 Закону замовник має право як виняток застосувати переговорну процедуру закупівлі 

у випадку якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через 

відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначені цим Законом). 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі кошторисних призначень та лімітів на 

електричну енергію затверджених рішенням Миргородської міської ради на потребу 2021 року для закладів 

культури Миргородської міської ради . 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

1. Загальний обсяг постачання електричної енергії: 127000 тис. кВт*год;  

2. Термін постачання: з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року;.  

Місце постачання: за адресами замовника 

 Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії регулюються 

наступними документами: - Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; - 

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312. Відповідно до ст. 

22 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні 

передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Документи що є підтвердженням 

необхідних технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: 1. Копію постанови НКРЕКП про видачу 

ліцензії з постачання електричної енергії. 2. Довідка у довільній формі про те, що технічні, якісні 

характеристики пропонованого варіанту предмету закупівлі відповідають вимогам чинного 

природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації за договором поставки за результатами 

цієї закупівлі та враховують екологічні вимоги, що викладені в законі України від 25 червня 1991р №1264-

ХII “Про охорону навколишнього природного середовища». 


