Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної
вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ 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: Інститут лубʼяних культур Національної академії аграрних наук України,
41400, Україна, Сумська область, місто Глухів, вулиця Терещенків, будинок 45, код
ЄДРПОУ 00497845, категорія замовника - підприємства, установи, організації, зазначені
у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
2. Ідифікатор закупівлі: UA-2022-01-11-006887-a.
3. Вид процедури: Відкриті торги.
4. 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): Електрична енергія - 09310000-5 - Електрична енергія.
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Товар повинен
відповідати наступним технічним вимогам до предмету закупівлі, що визначені
наступними нормативно-правовими актами: Закон України «Про публічні закупівлі» від
25. 12. 2015 № 922-VIII; Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017
№ 2019-VIII, Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 №312 «Про
затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії», Порядок забезпечення
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх
недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Кодекс
комерційного обліку електричної енергії, Кодекс системи розподілу, Кодекс системи
передачі, Правила роздрібного ринку електричної енергії, Правила ринку «на добу
наперед» на внутрішньодобовому ринку, Правила ринку та іншими нормативними
актами прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».
Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, 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».
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1033500,00 грн. з ПДВ.
7. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної
енергії за календарний рік (бюджетний період). Замовником здійснено розрахунок
очікуваної вартості товарів 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.
За інформацією НКРЕКП, з дати запровадження нового ринку електричної енергії для
забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники
здійснюють закупівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку
«на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом

імпорту. Таким чином, ціна електричної енергії як товару формується залежно від
сегменту ринку, на якому електропостачальник здійснює її закупівлю.
Згідно із частиною шостою статті 67 Закону № 2019 відповідно до правил ринку «на
добу наперед» та внутрішньодобового ринку за результатами торгів оприлюднюються
ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду
та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для
укладення правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної
енергії.
Оприлюднення результатів торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому
ринку відповідно до Закону № 2019 забезпечує ДП «Оператор ринку» на своєму
вебсайті (https: www.oree.com.ua)
Отже, для документального підтвердження ціни електричної енергії на ринку, сторони
можуть використовувати інформацію з вищезазначеного сайту (відповідно до листа
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
№ 3304-04/33869-06 від 14.08.2019 «Щодо зміни ціни у договорах постачання електричної
енергії»).

