
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення та очікуваної вартості
за ДК 65310000-9 -  Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної

енергії) на грудень 2021 року
1. Замовник:
1.1. Найменування : Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».
1.2. Код за ЄДРПОУ 38499986
1.3. Місцезнаходження.
Юридична адреса: 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64 
Фактична адреса : 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (нризвіще, 
ім’я, по батькові, посада, номер телефону із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса):
Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель -  
Зьолко Руслан Петрович тел. 0991447040, електронна адреса оіс buhfa.ukr.net.
1.5. Дата прийняття уповноваженою особою рішення про застосування переговорної 
процедури : 17.12.2021.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета заку півлі за 65310000-9 -  Розподіл електричної енергії 
(послуги з розподілу електричної енергії)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 25000 кВт/год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
- м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64; вул. Гагаріна, 55,
- м. Андрушівка, вул. Тітова, 2,
- м. Баранівка, вул. Тищенка, 9,
- м. Бердичів, вул. Володимирська, 12,
- смт Ємільчине, вул. Військова, 9; вул. Шевченка, 45,
- м. Коростень, вул. Ольгинська, 2,
- м. Коростишів, вул. 1.Богуна, 42-а,
- смт Любар, вул. Калініна, 7,
- м. Малин, вул. Тараскіна, 21,
- смт Народичі, вул. Замкова, 1 15,
- м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 8; вул. Житомирська, 92,
- м. Овруч, вул. Київська, 131,
- м. Олевськ, пров. Промисловий, 4А,
- смт Попільня, вул. Героїв Майдану, 12А,
- м. Радомишль, вул. Міськради, 15,
- смт Романів, вул. Небесної Сотні, 103,
- смт Ружин, вул. О. Бурди, 53,
- смт Хорошів, вул. Гагаріна, 11,
- смт Черняхів, вул. І Франка, 42,
- м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 109.

3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2021 року.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток, у разі наявності 
підстав, що визначені п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону, в тому числі якщо роботи, товари чи послуги 
можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання 
за наявності одного з таких випадків, зокрема відсутність конкуренції з технічних причин, 
яке маг бути документально підтверджено Замовником. Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону



України «Про природні монополії» природна монополія стан товарного ринку, при 
яко\і\ {вдоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності 
конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним 
зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів 
виробництва), а товари (послуги) що виробляють суб’єкти природних монополій, не 
можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами). У зв’язку з цим попит 
на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит 
на інші товари (послуги). Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення регулюється 
Законом України «Про природні монополії». Відповідно до Закону України “Про ринок 
електричної енерг ії», розподіл електричної емері ії це транспортування електричної енергії 
від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора 
системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної 
енергії. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу 
(суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлює НКРЕКП. Згідно з ч. 1 
постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру 
суб’єктів природних монополій» від 19.10.2017 №1268. НКРЕКП складає та веде реєстр 
суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах 
енергетики га комунальних послу« (далі Реєстр), вносить до Реєстру відомості про 
суб’єктів природних монополій. Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на 
офіційному веб-сайті НКРЕКП. Отже, з урахуванням інформації згідно з Реєстром, що 
оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕКП, учасник Акціонерне товариство 
«Житомиробленерго», станом на 31.10.2021 року є суб'єктом природної монополії (код 
ї п д н о  СДРПОУ 22048622) (рядок 61 Реєстру), відповідно до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, територія 
провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем 
розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, 
що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі 
споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. Крім цього Замовник здійснює закупівлю 
гтослуї відповідно до предмета закупівлі в Учасника у зв’язку з відсутністю конкуренції 
щодо вибору постачальника з технічних причин, а саме з урахуванням підключення 
електромережі споживача (Замовника) до об’єктів електроенергетики учасника 
Очікувана вартість закупівлі на грудень 2021 року становить 35500 (Тридцять п’ять тисяч 
п'ятсот три. 00 коп.) з урахуванням ПДВ
5. Обгрунтування доцільності закупівлі:

У зв'язку з збільшенням споживання електричної енергії у жовтні-грудні 2021 року, що 
пов’язано з низькою температурою повітря та неможливістю вчасно розпочати опалювальний 
сезон в приміщеннях, що опалюються газовими котлами для потреб Державної установи 
«Житомирського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України» на 
грудень 2021 року необхідно придбати послуги з розподілу електричної енергії в обсязі 25000 
кВт/год.
6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 
замовника та відповідають базовим технічним вимогам до таких послуг.

7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості:
Відповідно до затвердженого ЕІостановою НКРЕКП від 09.12.2020 року № 2366 тарифу 
на розподіл електричної енергії для Акціонерного товариства «Житомиробленерго». 
Вартість розподілу 1 кВт/год 1,4256 гри.
- Загальна вартість закупівлі на грудень 2021 року становить 35500 (Тридцять п’ять тисяч 
п’ятсот грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ


