Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі :
Електрична енергія (09310000-5) код ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична
енергія закупівля UA-2021-10-28-001744-a:
Якість товарів, робіт чи послуг: Умови постачання електричної енергії
замовнику
повинні
відповідати
наступним
нормативно-правовим
актам:Закону України “Про ринок електричної енергії”; Правилам
роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 р. № 312 (зі змінами); Постанові НКРЕКП
від 14.03.2018
№ 307 «Про затвердження Правил ринку» (у редакції постанови НКРЕКП від
24.06.2019 № 1168)4 Постанові НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу»; іншим нормативно-правовим
актам, прийнятим на виконання Закону України “Про ринок електричної
енергії”. Технічні та якісні характеристики (параметри якості) електричної
енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації
мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014
«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах
загального призначення». Постачальник повинен забезпечити дотримання
загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг
електропостачальника, які передбачені Постановою НКРЕКП від 12.06.2018
№ 375 (зі змінами). У ході виконання договору про закупівлю необхідним є
застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним
законодавством України та належною практикою провадження господарської
діяльності у сфері реалізації товарів, які становлять предмет закупівлі.
- Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість предмета
закупівлі : Очікувана вартість предмету закупівлі сформована відповідно до
наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 № 275 Про
затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета
закупівлі на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг на
підставі закупівельних цін попередніх закупівель - ціна електричної енергії
по закупівлі UA-2021-08-16-010633-a з підвищенням до 10% (додаткова угода
від 27.10.2021 р.) на момент оголошення закупівлі складає 3,124464 грн з ПДВ
за 1 кВт/год.

Електрична енергія (09310000-5) код ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична
енергія закупівля UA-2021-10-26-005154-b:
Якість товарів, робіт чи послуг: Умови постачання електричної енергії
замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:Закону
України “Про ринок електричної енергії”; Правилам роздрібного ринку

електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. №
312 (зі змінами); Постанові НКРЕКП
від 14.03.2018 № 307 «Про
затвердження Правил ринку» (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 №
1168)4 Постанові НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу»; іншим нормативно-правовим актам,
прийнятим на виконання Закону України “Про ринок електричної енергії”.
Технічні та якісні характеристики (параметри якості) електричної енергії в
точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають
відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики
напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».
Постачальник повинен забезпечити дотримання загальних та гарантованих
стандартів якості надання послуг електропостачальника, які передбачені
Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (зі змінами). У ході виконання
договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля,
які передбачені чинним законодавством України та належною практикою
провадження господарської діяльності у сфері реалізації товарів, які становлять
предмет закупівлі.
Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість предмета
закупівлі : Очікувана вартість предмету закупівлі сформована відповідно до
наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 № 275 Про
затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета
закупівлі на підставі ринкових консультацій - метод дослідження ринку,
спрямований на отримання інформації щодо актуальних цін від
постачальників/підрядників та рівня конкуренції (зокрема від постачальника
по діючому договору ТОВ ВЕЗ), можливих варіантів товарів, робіт та послуг
з урахуванням нових технічних рішень та інновацій, інформації з відкритих
джерел – сайту Державного підприємства «Оператор ринку» утвореного у
відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії»
(розміщений за посиланням https://www.oree.com.ua/index.php/web/1001 ) з
урахуванням того що:
- закупівля здійснюється на потреби 2022 року (електрична енергія як товар
буде постачатись впродовж наступного 2022 року і ціна на товар має постійну
тенденцію до зростання);
- станом на 20.10 та 21.10 під час затвердження річного плану закупівлі, ціна
на середньозважена ціна на РДН в зоні ОЕС становила 3,08 грн без врахування
тарифу на передачу, тарифу з розподілу та ПДВ).

