Обґрунтування
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної
вартості предмета закупівлі
Замовник: Волинський НДЕКЦ МВС
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №
1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016
№710»
ДК 021:2015 – 09310000-5: Електрична енергія
Вид процедури закупівлі: відкриті торги
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-16-002209-b
Кількість: 105 000 Квт*год
Найменування предмета закупівлі: Електрична енергія
Очікувана вартість предмета закупівлі: 682 500,00 грн.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного
законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі
захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.
1. Обсяг постачання електричної енергії – 105 000 кВт*год.
2. Термін постачання: з 01.01.2022 по 31.12.2022 року включно.
3. Місце постачання: на межі балансової належності між оператором системи розподілу та
замовником.
4. Режим роботи: цілодобово.
5. Послуги з передачі та розподілу електричної енергії:
До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі електричної
енергії та послуги з розподілу електричної енергії за регульованими тарифами.
Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Споживачем/Замовником через
Постачальника. До ціни пропозиції учасник включає послуги з розподілу електричної енергії.
Постачання електричної енергії повинно здійснюватися у відповідності до вимог Правил
роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі
– ПРРЕЕ). Учасник повинен добросовісно виконувати свої фінансові зобов’язання перед іншими
учасниками ринку електричної енергії, відповідно до «Правил ринку», затверджених Постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168).
Під час постачання електричної енергії учасник повинен забезпечити реалізацію права замовника
на особистий прийом відповідною службовою (посадовою) особою постачальника електричної енергії,
з метою можливості оперативного вирішення проблемних питань, які можуть виникати під час купівліпродажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем у відповідності до вимог
п. 8.3.17 та п.8.3.6. ПРРЕЕ.
Очікувана вартість предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості здійснювався з
урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,
затвердженого наказом Уповноваженого органу № 275 від 18.02.2020. Закупівля проводиться на
очікувану вартість, яка визначена з урахуванням ринкових цін на даний вид товару на момент
оголошення закупівлі.

