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: Управління комунального майна, інфраструктури
старостинських округів Новокаховської міської ради; 74987, Херсонська обл., м. Нова
Каховка, смт Дніпряни, вул. 1 Травня, 7, код за ЄДРПОУ – 42520154; категорія замовника –
орган 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): Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична
енергія»).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-31-000446-a.
4. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена).
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах
експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014
«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної
призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).
Клас напруги: 2 (Постанова № 1052 від 13.08.1998).
Замовник належить до групи «В» (без АСКОЕ).
Вимоги щодо якості:
- Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість товару (електричної
енергії) який постачається Замовнику (Споживачу), що передбачає вчасне та повне
інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну
енергію, 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.
- Замовник (Споживач) має право на отримання компенсації за недотримання
показників комерційної якості поставленого товару (електричної енергії) Постачальником.
Постачальник зобов’язується надавати компенсацію Замовнику (Споживачу) за недотримання
показників комерційної якості поставленого товару (електричної енергії) Постачальником у
порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок
надання компенсацій та їх розміри.
- Постачальник повинен забезпечити дотримання загальних та гарантованих
стандартів якості постачання електроенергії, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх
недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України
«Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших
нормативно-правових актів. Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії»
показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг.
- Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем
розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, 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».

Якість електричної енергії – це ступінь відповідності фактичних значень
параметрів електричної енергії встановленим ГОСТ 13109-97 і ДСТУ EN 50160:2014, а також
термінологічних стандартів ГОСТ 30372-95 та ДСТУ 3466-96. Контроль і оцінювання
показників якості електричної енергії проводиться згідно СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011.
6. Обґрунтування бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення,
визначений відповідно до розрахунку до кошторису Управління на 2021 рік згідно планових
потреб минулого року і становить 402216,00 грн. з ПДВ.
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість
предмета закупівлі, розрахована відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку економіки
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 272 «Про затвердження
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін на
ринку постачання електричної енергії споживачу, проаналізовані цінові пропозиції учасників
торгів електронній системі закупівель «Prozorro».
Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану
очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.
Вартість предмета закупівлі розрахована за методом порівняння ринкових цін та
визначається як добуток ціни за одиницю товару запропонованої Учасником в ході
переговорів на кількість товару/послуг і складає: 2,43 грн. кВт/год * 165520,99 кВт/год..=
402216,00 грн. з урахуванням ПДВ.
До очікуваної вартості закупівлі враховано вартість оплати послуги з передачі
електричної енергії та не включено вартість послуг з розподілу Оператору Системи Розподілу.
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