На виконання Постанов Кабінету Міністрів Українивід 1 серпня 2013 р. № 631 і від
11 жовтня 2016 р. № 710 (із змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів
Українивід 16 грудня 2020 р. № 1266):
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-19-005496-a
Предмет закупівлі: код за ЄЗС ДК 021:2015 09310000-5 – Електрична енергія.
Процедура закупівлі: відкриті торги
Обґрунтування:
Технічні та якісні характеристики:
Загальний прогнозований обсяг споживання, що закуповується:122000 кВт/год.
Термін постачання: протягом 2022 року.
Споживач приєднаний до системи розподілу Оператора системи розподілу – ТОВ
«Полтаваобленерго».
Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії регулюються
наступними нормативно-правовими актами:
- Закон України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 №114-IХ;
- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII;
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку
електричної енергії»;
- Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за
їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375; - Кодекс комерційного
обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 311;
- Кодекс системи розподілу затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 310;
- Кодекс системи передачі затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 309;
- Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Правила ринку та іншими
нормативними актами прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати
технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період
постачання товару.
Якість електричної енергії (ЯЕ), що передається Постачальником Споживачу, має відповідати
вимогам, установленим державними стандартами (розділ 5 ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики
напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»). Оцінка відповідності
показників ЯЕ проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.
Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.
Учасник гарантує, що товар (електрична енергія) є таким, що не має негативного впливу на
навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто
учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим
законодавством нормам.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Загальна очікувана вартість закупівлі 561200,00грн. (з ПДВ)
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від
18.02.2020 No275, 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).
Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі
товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості
предмету закупівлі.
При розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі ціна товару визначалась за наслідками
моніторингу цін порівняльного аналізу роботи ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового
ринку на сайті «Оператора ринку», враховувалась інформація про тариф на послугу з передачі
електричної енергії оператора системи передачі — НЕК «Укренерго», затверджений Регулятором на
відповідний розрахунковий період відповідно Закону України «Про ринок електричної енергії», про
ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на спеціалізованих
торгівельних майданчиках та в електронній системі закупівель.
Ціна товару включає витрати на сплату податків, передачу електроенергії. Витрати по
розподілу електроенергії не враховано в загальній вартості пропозиції.

