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010991-а

прочелура закупiвлi: Вiдкритi торги з особливостями

1. Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета
закупiвлi

Таблиця 1

1.1. Перелiк об'сктiв та точок комерцiйного облiку споживача

Таблиця2

1.2. Кiлькiснi вимоги

1.3. Технiчнi та якiснi характеристики:

l. Технiчнi та якiснi характеристики предмету закупiвлi, що закуповуеться повиннi

вiдповiдати технiчним умовам та стандартам, передбаченим законодавством УкраТни

дiючими на перiол постаlIання товару. Якiсть постачання - безперервне, комерчiйна якiсть

постачання.
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2. Учасник-постач&,Iьник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих

стандартiв якостi постачання електричноТ енергii, в тому числi, що передбаченi згiдно

порядку забезпечення стандартiв якостi електропостачання та надання компенсацiй

споживачам за i1 недотримання, затвердженого постаноВОЮ НКРЕКП ВiД 12.06.2018 Р.

Ns 375, ЗаконУ УкраТнИ <Про риНок електРичноi енергii>, Правил розлрiбного ринку

електричноi енергii, iнших нормативно-правових aKTiB.

З. ВiдгIовiДно дО положенЬ пунктУ l1.4,6 глави l 1.4 розлiлу XI Колексу систем розподiлу,

затвердженого постановою нкрЕкП вiд1,4,03.2018 Ns 310, параметри якостi електричноi

енергii в точках присднання споживачiв у нормальних умовах експлуатацii мають

вiдповiдати параметрЪм, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 кХарактеристики напруги

електропостачання в електричних мережах загального призначення)).

4. Учасник визначае цiни на товар, який BiH пропонуе гIоставити за ,ЩоговОром, З

урахуванням ycix cBoix витрат, якi можуть бути ним понесенi у холi виконання договору

про закупiвлю.

5. Постача,rьник повинен бути включений до перелiку суб'сктiв господарськоi дiяльностi,

якi мають лiцензii з постачання електричноi енергii, який розмiщений на офiцiйному веб-

порта;li l-|ацiональноi KoMiciT, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та

комунiшьних послуг.

Орiентовний строк та умови постачання: з 01 березня 202З року по 31 грудня 202З року
(включно).

Остаточна початкова дата постачання визнача€ться сторонами при укладеннi договору.

1.4. Вимоги до предмета закупiвлi:

l. Закупiвля здiйснюсться на очiкувану BapTicTb згiдно потреби на 202З piK,
вiдповiдно пiсля укладення договору про закупiвлю обсяги закупiвлi можуть бути
зменшенi з урахуванням фактичного споживання електричноi енергii та розмiру
фiнансування Замовника.

2. Пiд час здiйснення цiсi закупiвлi стосовно технiчних, якiсних характеристик
предмета закупiвлi передбачаеться необхiднiсть застосування заходiв iз захисту довкiлля,
в тому числi пiд час виконання договору про закупiвлю учасник зобов'язуеться
дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходiв iз
захисту довкiлля, на пiдтвердження чого учасник надае лист згоду про дотримання таких
обов'язкiв.

3. Iнформацiя про учасника повинна мiститись в перелiку (лiцензiйному peecTpi

НКРЕКП) суб'ектiв господарювання, якi отримали лiцензiю на право провадження
господарськоi дiяльностi з постачання електричноi енергii, який розмiщено на офiцiйному
веб-сайтi НКРЕКП у роздiлi: Актуальна iнформацiяiЛiцензування (адмiнпослуги)/ Реестри
НКРЕКП/ Лiцензiйний реестр НКРЕкП.

4. У.lасник повинен надати копiю лiцензiТ на право провадження господарськоi
дiяльнос,гi з постачання електричноi енергii або копiю постанови НКРЕКП про видачу
лiцензiТ з постачання електричноi енергii.



8 В очiкувану BapTicTb

Украiни, тариф на послугу

електроенергiТ для 2-го класу

табл. 4).

2. Розмiри бюджетного призначення та очiкуваноi BapTocTi предмета

закупiвлi

2.1. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 3 894 000,00 грн. з пдв*

Товару входить: прогнозована цiна Товару на Р'ЩН ОЕС

з передачi електроенергiТ, тариф на послугу з розподiлу

напруги, маржа Учасника, витрати на сплату податкiв (див,

Таблиця З

РозрахунОк очiкуваноI BapTocTi предмета закупiвлi

Примiтки:* згiдно даних ДП <Оператор ринку) з офiцiйного веб-сайту

https ://www.оrее.соm. ua/)
** за основу розрахунку взято прогнозну середньозважену

маржу учасника - Постачальника yHiBepca,TbHoi послуги на

областi (http ://www.kresc.com.ua/).

uiHy РЩН ОЕС Украiни та
територii КiровоградськоТ

2.2, Розмiри бюджетного призначення: згiдно зi ст. 48 Бюджетного кодексу

УкраТни зобов'язання Споживача за договором в частинi оплати поставленоi електричноi

енергii виникають у 2023 рочi в межах асигнувань, встановлених кошторисом та

затверджених голоВним розпорядникоМ коштiв (MiHicTepcTBo освiти та науки Украiни),

РозмiрИ бюджетнОго признаЧення булуТь визначеНi пiд час укладання,Щоговору,

[-о.тtовний енергетик

Ilровiдний фахiвечь
з публiчних закупiвель

Iгор ПЕРЕВЕРЗеВ

Показник Значення
.Щата i номер постанови

нкрЕкп

з,4668з 05.10.2018 р. },lb1 177
Середньозважена цiна електричноТ енергtt на РЛtt
r\E/- \/,,лоi-,, ., .i-цi ?о?1 noKv гпн.*

з,51440 05.10.2018 р. Ns1 l77Проiпо.оuuна середньозважена цiна РДН ОЕС
УкраТни на лютий 202З pony д1,_Iр!,*'_
Тариф на передачу - х2, грн. 0,3 8028 21j2.2022 р. Ns1788

Тuрф nu розподiл встановлений для ПрАТ
,,кir,.rо.l".lrпобленепго> (2 клас напруги) - х3, грн 1,39508 2|.|2.2022 р. ]ф180l

l\Лопvа плптячяпkцuкя - х4 гпн-** 0,1 l 877 2|.|2.2022 р. }{b1823

5,4085зDоопrl брп ППR r.lrl+х?+хз+х4). гпн
1,08l706IlllB 20%, грн.

Daonnr о П ПR 6,4902зб

6,49Разом з ПДВ (округлено до цiлд4 лqгIЦgд),_Iрц

Плановий обсяг споrltивання, кВт/год, 600000

Оч i ку ван а BapTicTb закуцlвл!_Iрц.gДДЦ 3 894 000,00

ff,"с Богдан ДМИТРИШИН
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