ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Електрична
енергія
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
09310000-5)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Відкриті торги
855 000 грн.
UA-2022-0119-007854-a

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

очікуваної вартості предмета
закупівлі

Вимоги до технічних та якісних характеристик Очікувана загальна вартість
обумовлена
предмета закупівлі обумовлені тим, що орієнтовний обсяг закупівлі
статистичними
даними
про
постачання 173,0 тис. кВт/год врахований з урахуванням
середньомісячне
використання
попередніх років.
Балансова належність електромереж та установок Споживача: ПММ та визначені в проекті
Договору
про
закупівлю
КТП 5102 і КЛ 10кВ та межа відповідальності за стан та
(Додаток 5 до тендерної
обслуговування електромереж та установок на кабельних
документації).
наконечниках в РУ 10кВ ТП-1996 обумовлені територіальним Розрахунок очікуваної вартості
розташуванням Замовника.
закупівлі
ПММ
здійснено
Постачальник
повинен
дотримуватися
затверджених відповідно п.2.7 формули №16
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у Порядку розрахунку очікуваної
сферах енергетики та комунальних послуг, показників якості вартості товарів та послуг
електропостачання, комерційної якості електричної енергії. (додаток 5 до Регламенту
Якість електричної енергії повинна характеризуватися взаємодії
структурних
фізичними параметрами поставленої споживачу електричної підрозділів НАК «Нафтогаз
енергії та їх відповідністю встановленому стандарту, що дасть України» під час закупівлі
змогу Замовнику бути впевненим в якості товару.
товарів, робіт та послуг), а саме
Відносини між енергопостачальною організацією та
із застосуванням таких джерел
Замовником електричної енергії повинні регулюватися
інформації, як отриманих від
наступними документами:
потенційних
постачальників
- Закон України «Про ринок електричної енергії» від ТОВ «Львівгаз Збут», ТОВ
«КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», ТОВ
13.04.2017 № 2019-VIII;
-Правила роздрібного ринку електричної енергії, «РИТЕЙЛ СЕРВІС» та ТОВ
затверджені постановою Національної комісії, що здійснює «Енерджі Трейд Груп» діючих
на електроенергію за
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних цін
формулою:
послуг від 14.03.2018 № 312;
ОВ=(ДЦІ1+
- Кодекс систем передачі електричної енергії (постанова ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4

НКРЕ КП від 14.03.2018р. №309);
- Кодекс систем розподілу електричної енергії
(постанова НКРЕ КП від 14.03.2018р. №310);
- Кодекс комерційного обліку електричної енергії (постанова
НКРЕ КП від 14.03.2018р. № 311).

Так,
використавши
дані
комерційних
пропозицій,
визначена
таким
способом
очікувана вартість закупівлі, яка
склала 855 000,00 грн.

