Замовник:

Обгрунтування UA-2022-02-07-014254-b електроенергія
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНКУРЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016року №710 (зі змінами)
ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»,
замовника згідно п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі»

ЄДРПОУ:

02011870

Адреса:

вул.Зоологічна, 3, Київ, м. Київ, Україна, 03680

Джерело фінансування:

Державний бюджет України

Категорія

Обгрунтування:
Назва предмета закупівлі із
зазначенням коду за Єдиним
закупівельним словником та ID
закупівлі

ДК 021:2015 - 09310000-5
Електрична енергія (Електрична
енергія)
UA-2022-02-07-014254-b

Код КЕКВ

2282

Розмір бюджетного
призначення та/або
очікувана вартість
предмета закупівлі, грн.

1 232 000,00 грн. (один
мільйон двісті тридцять дві
тисячі гривень 00 коп.) з
ПДВ

Вид закупівлі

Переговорна
процедура

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

розміру бюджетного призначення та очікуваної
вартості

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та
встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017
№ 2019-VIII, Правилами роздрібного'ринку електричної енергії (Постанова
НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу
(Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова
НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення ьстандартів якості
електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання,
затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими нормативноправовими актами чинного законодавства у сфері електроенергетики, які
регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії
Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують
рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання
послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість
електричної енергії. Для забезпечення безперервного постачання електричної
енергії Замовнику Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю
електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення
попиту на споживання електричної енергії Замовником. Учасник зобов'язується
забезпечити комерційну якість остачання електричної енергії, що передбачає вчасне
та повне інформування Замовника про умови постачання електричної енергії, ціни
на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень
положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін,
ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також можливість
вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Параметри якості
електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації
мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕК 50160:2014
«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної
призначеності».

Розмір бюджетного призначення затверджений головним розпорядником
коштів – Національною академією медичних наук України. Очікувана
вартість предмета
закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275
"Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі", обрано метод розрахунку очікуваної вартості
товару/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і
тарифів: Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких
проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов,
наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади,
уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній
сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни
(тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що
розраховується за такою формулою: ОВрег - V * Цтар, де: ОВрег очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться
державне регулювання цін і тарифів; V - кількість (обсяг) товару /послу ги,
що закуповується;
Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним
нормативно-правовим актом. Ціна (тариф) на електричну енергію
визначається у встановленому законодавством
порядку та затверджується постановою НКРЕКП.

