
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення на закупівлю товару
«Електрична енергія» (код за ДК 021:2015 (CPV): 09310000-5 - електрична енергія) для потреб на  2022рік, номер закупівлі UA-2021-12-06-017885-c



        Очікувана вартість закупівлі сформувалась виходячи  з аналізу споживання електричної енергії за календарний рік  з урахуванням запланованих майбутніх завдань  міської ради та методом порівняння ринкових цін відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Таким чином очікувана вартість закупівлі на 2022 рік становить 1389600,00 грн. (з врахуванням податку на додану вартість) із врахуванням ймовірної кількості закупівлі 347400 кВт/год. 

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам законодавства, державним стандартам (технічним умовам), зокрема: ГОСТ 13109-97, ДСТУ EN 50160:2014, ГОСТ 30372-95, ДСТУ 3466-96, СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011.
       Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначення. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), 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). Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР.
      Учасник- електропостачальник повинен забезпечити дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, 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», Правила 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.

        


