
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель  

при управлінні освіти виконавчого комітету  

Нововолинської міської ради Волинської області 

22.07.2021 року                                   № 41                              м. Нововолинськ                                                   

Враховуючи статті 3, 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 

(далі – Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом 

управління освіти від 04.01.2021 р. № 12   

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником 

в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня 

затвердження річного плану та змін до нього. Закупівля здійснюється 

відповідно до річного плану. 

З метою організації закупівлі по предмету: — 4-та цифра основного 

словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний  

закупівельний  словник»  (CPV) — 09310000-5 — «Електрична енергія» 

(«Електрична енергія») на 2021 рік шляхом проведення процедури відкритих 

торгів 

 

ВИРІШИВ:  

1.  Затвердити річний план закупівель на 2021 рік; 

2. Оприлюднити річний план закупівель на 2021 рік у порядку, 

передбаченому згідно ст. 4 Закону в електронній системі закупівель 

3. Закупівлю по предмету — 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний  закупівельний  

словник»  (CPV) — 09310000-5 — «Електрична енергія» («Електрична енергія») 

здійснити шляхом проведення процедури відкритих торгів у відповідності з 

вимогами Закону.    

4. Забезпечити проведення процедури відкритих торгів в межах чинного 

законодавства. 

5. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

оголошення про проведення процедури відкритих торгів в електронній системі 

закупівель з урахуванням статей 10 та 21 Закону. 

6. Затвердити тендерну документацію (додається). 

7. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

тендерну документацію в електронну систему закупівель у порядку, 

передбаченому ст. 10 Закону. 

8. Оприлюднити обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель 

або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури закупівель. 

 

Уповноважена особа                                                                                В.С. Бобак 

 

 

 



 

 

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:  

1.1. Найменування:  Управління  освіти   виконавчого  комітету 

Нововолинської міської ради Волинської області;  

1.2. Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, місто 

Нововолинськ, проспект Дружби, 27;  

1.3.   Код за ЄДРПОУ: 02141696;  

1.4. Категорія: органи  державної  влади та органи місцевого 

самоврядування. 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні 

зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   

— 4-та цифра основного словника «клас» національного класифікатора 

України ДК 021:2015 «Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV) — 09310000-5 

— «Електрична енергія» («Електрична енергія»); 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-07-22-004540-c; 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

 

 

4.1. Якість предмету закупівлі повинна відповідати стандартам, 

технічним умовам, нормам та положенням, установленим: ДСТУ, Законів 

України та інших нормативно-правових актів, діючих на території України, які 

регулюють якість Товару, а саме:  

4.1.1. «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених 

Постановою  НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, «Правил ринку», 

затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (у редакції 

постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168). 

 

4.2. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання 

електричної енергії Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати 

своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов 

забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії 

Споживачем. 

 



 

 

4.3. Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, 

які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне 

інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на 

електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень 

положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, 

ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість 

вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.  

 

4.4. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання 

показників комерційної якості надання послуг Постачальником. Постачальник 

зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання показників 

комерційної якості надання послуг Постачальником у порядку, затвердженому 

Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання 

компенсацій та їх розміри. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі — 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV) — 09310000-5 — «Електрична 

енергія» («Електрична енергія») відповідає розрахунку видатків до кошторису 

Замовника на 2021 рік (загальний фонд) за КПКВК:  

5.1. 0611010 «Надання дошкільної освіти»; 

5.2. 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (МБ)»; 

5.3. 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи дітьми»; 

5.4. 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»; 

5.5. 0615061 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл». 

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить суму в розмірі:                            

307 600,00 грн з ПДВ та розрахована з урахуванням вартості тарифів на  

постачання електричної енергії та її розподілу, які склалися на предмет 

закупівлі у Волинській області станом на липень 2021 р. 

 

 

 

 


