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Електрична енергія (3 лоти): Лот 1 – закупівля, передача та
розподіл електричної енергії за адресами: вул. Мироносицька, 42, м.
Харків, 61002, вул. Омська, 87, м. Харків, 61013;
Лот 2 – закупівля, передача та розподіл електричної енергії за
адресою: вул. Саратовська, 36, м. Харків, 61030;
Лот 3 – закупівля, передача та розподіл електричної енергії за
адресою: вул. Пушкінська, 182, Харківська обл., с. Липці, 62414
(ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія)
Обґрунтування
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
технічних та якісних встановлюються відповідно до потреб замовника у безперебійному
характеристик
та якісному постачанні електричної енергії для забезпечення
предмета закупівлі
функціонування об’єктів Замовника, які мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави.
Технічні та якісні характеристики електричної енергії, що
закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам,
передбаченим законодавством України, діючим на період
постачання товару, у тому числі:
 Законом України «Про ринок електричної енергії»;
 Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання,
затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375;
 Правилами
роздрібного
ринку
електричної
енергії,
затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;
 Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 р. №310;
 Кодексом системи передачі, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 р. №309;
 іншими нормативно-правовими актами.
Обґрунтування
Закупівля здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
розміру бюджетного України та власного бюджету (коштів від господарської діяльності
призначення
ННЦ «Інститут метрології»).
Розмір бюджетного призначення на закупівлю електроенергії для
потреб ННЦ «Інститут метрології» передбачений затвердженим
кошторисом на 2021 рік за бюджетною програмою 1201220
«Збереження та функціонування національної еталонної бази,
забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науковотехнічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням у сфері стандартизації,
метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з
міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері
економічного розвитку»

Обґрунтування
очікуваної вартості
предмета закупівлі

Очікувана вартість закупівлі електричної енергії становить
2 312 000,00 грн. з ПДВ, яку розраховано на підставі примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,
затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 18.02.2020 №275 (із змінами).
Замовником проведено порівняння ринкових цін, враховано діючу
договірну ціну з постачальником електричної енергії та тенденції
змін у державному регулюванні цін і тарифів на електроенергію.
У розрахунку вартості взято до уваги інформацію з тендерних
пропозицій постачальників електричної енергії в Електронній
системі закупівель Prozorro, офіційних сайтів Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) та ДП «Оператор ринку» на момент
вивчення ринку.
До очікуваної вартості закупівлі включаються усі витрати
постачальника, у тому числі, витрати на закупівлю, розподіл та
передачу електричної енергії, податки та інші збори й обов’язкові
платежі.

