
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення 

 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710») 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 
Послуги з розподілу електричної енергії 

код за ДК 021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії 

2 Вид процедури Переговорна процедура  

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-15-005330-a 

4 Розмір бюджетного 

призначення  

Відповідно до кошторису на 2022 рік.  

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 
843 128,05 грн. з ПДВ 

6 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України затверджена примірна методика визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою 

передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а 

саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації 

про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі 

інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель 

«Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від 

виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх 

специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель 

аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу 

інфляції, зміни курсів іноземних валют).  
 

Станом на 30.04.2022 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ЄДРПОУ 

23359034) займає монопольне становище на ринку розподілу електричної енергії на території 

Дніпропетровської області  відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1440 та 

входить до Зведеного переліку природних монополій, який оприлюднено на офіційному 

сайті Антимонопольного комітету України. Враховуючи вище викладене, АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є єдиним суб’єктом господарювання, який має право 

надавати послуги з розподілу електричної енергії  для Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ.   

Враховуючи обмеження конкуренції на ринку певних товарів та їх специфіку, а саме: 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є монополістом в наданні послуг, 

розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом розрахунку очікуваної вартості 

послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. 

Очікувана вартість закупівлі:  

896 960 кВт*год х 0,939984 грн/ кВт*год = 843 128,05 грн. з ПДВ 

- 896 960 кВт*год – загальний обсяг послуг; 

- 0,939984 грн/ кВт*год за 1 кВт*год – тариф на послуги з розподілу електричної 

енергії, затверджений Постановою НКРЕКП від 17.12.2021 № 2593 

 

 


