
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету 

закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної 
адміністрації.
2.Місце знаходження: 46021, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Грушевського, 8.
3.Код ЄДРПОУ:04014074
4.Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади
5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 
„Послуги з нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання 
електроустановок об’єкта ,,Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру 
веслування та водних видів спорту з інфраструктурою ,,Водна арена Тернопіль” в м. 
Тернопіль та на території Тернопільського району” та підключення електроустановок цього 
об’єкта до електричних мереж системи розподілу” (ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі 
встановлення електричного обладнання)
6.Дата оголошення: 24 грудня 2021 року.
7.Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена)
8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-24-008761-b
9.Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.12.2021 року.
10. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: Відповідно до ст. 
40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 №114-ІХ(із змінами): переговорна 
процедура закупівлі застосовується як виняток, у разі якщо роботи, товари чи послуги 
можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 
наявності одного з таких випадків, зокрема, відсутності конкуренції з технічних причин. 
Єдиним надавачем послуг з розподілу електричної енергії у Тернопільській області, де 
розташований Замовник, виступає ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
,,ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”, яке включене до Переліку суб’єктів природних монополій, про 
що свідчить «Реєстр суб’єктів природних монополій, які проводять господарську діяльність 
у сфері енергетики» станом на 30.11.2021 року за №53. Враховуючи, що ВІДКРИТЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ,,ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” є єдиним постачальником 
послуги з РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, умовою застосування переговорної 
процедури закупівлі у одного учасника є пункт 2 частини 2 статті 40 Закону, а саме: якщо 
роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 
суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з 
технічних причин.
11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 074 765,60 грн. з ПДВ.
12. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: плата за нестандартне приєднання 
до електричних мереж системи розподілу визначається відповідно до Кодексу систем 
розподілу, законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на 
підставі Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та 
системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2018     № 1965. Відповідно 
до зазначеної Методики постановою НКРЕКП від 23.12.2020 № 2701 «Про затвердження 
ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину 



приєднання на 2021 рік» для операторів системи розподілу затверджено ставки плати за 
нестандартне приєднання на 2021 рік. У Додатку до вказаної постанови затверджено ставки 
плати за нестандартне приєднання електроустановок замовника до електричних мереж 
системи розподілу оператора системи розподілу ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». Таким 
чином, у межах території, на якій розташований об’єкт для приєднання і відповідні 
електроустановки, здійснює свою діяльність єдиний оператор системи розподілу – ВАТ 
«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725). 


