Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - юридичні особи, які є
підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби
держави або територіальної громади
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): ДК 021:2015 021:2015:09310000-5 «Електрична енергія»
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-05-005584-c
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом річного споживання
електричної енергії за календарний 2022 рік. Розрахунок очікуваної вартості здійснений
методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної
вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. При цьому розрахунок
очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на електричну
енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі та проведеного
моніторингу цін (UA-2022-01-10-000020-c – 6,50 грн/кВт, UA-2022-01-09-000078-c – 6,00
грн/кВт, UA-2022-01-09-000108-c – 6,56 грн/кВт., тобто інформація про ціни, що містяться в
мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в
електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо) з урахуванням
індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют очікувана вартість предмета закупівлі
складатиме 5 377 200,00 (п’ять мільйонів триста сімдесят сім тисяч двісті гривень 00 коп.)
гривень за тарифом вільні ціни та 181440,00 (сто вісімдесят одна тисяча чотириста сорок
гривень 00 коп.) гривень за тарифом універсальна послуга.
Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні
характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про
ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії,
затвердженими постановою Національної комісії , що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 (далі —
ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон
про закупівлі), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі —
КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій
споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375
(далі — Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета
закупівлі.
Загальні положення. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що
виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу.
Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії споживачам здійснюється
електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання
електричної енергії споживачу.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної
енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка
дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї
години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб становить 896200
кВт. (вільні ціни) та 108000 кВт універсальна послуга (населення) на 2022 р.
Обґрунтування якісних характеристик. Електропостачальник забезпечує дотримання
загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі
тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про
постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими
актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати
величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4
розділу XI КСР 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». Стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається
необхідність застосування заходів із захисту довкілля, у тому числі під час виконання
договору про закупівлю. Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених
чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

