Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Показник

Обґрунтування

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанови
Підстава для
Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»
публікації
обґрунтування:
Замовник
Ритуальна
служба
спеціалізоване
комунальне
підприємство
«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового
обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації)
03358475
ЄДРПОУ
Вид процедури Відкриті торги з публікацією англійською мовою
закупівлі
Ідентифікатор UA-2021-10-04-003607-a
закупівлі
Назва та
Електрична енергія
предмет
код ДК 021:2015- 09310000-5 – Електрична енергія
закупівлі
Для забезпечення електропостачання Ритуальної служби спеціалізованого
Обґрунтування
комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств
доцільності
комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київради
закупівлі
(Київської міської державної адміністрації) у період січень-грудень 2022 року
Обґрунтування Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх періодів
виходячи з фактичної кількості спожитої електроенергії
обсягів
закупівлі
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю
даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше
відповідатиме вимогам та потребам замовника.
1. Загальні вимоги:
1

Умови постачання

Згідно Закону України «Про ринок електричної
енергії», постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312
«Про затвердження Правил роздрібного ринку
електричної енергії», постанови НКРЕКП від
14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу
системи передачі», постанови НКРЕКП від
14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил
ринку», постанови НКРЕКП від від 13.04.2017 №
504 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії», постанови НКРЕКП від
27.12.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу».
Запропонована електрична енергія повинна
відповідати вимогам чинного законодавства із
захисту довкілля.

2

Якість постачання

Параметри якості електричної енергії в точках
приєднання Споживача у нормальних умовах
експлуатації мають відповідати параметрам,
визначеним у ДСТУ EN 50160:2014.Характеристики
напруги електропостачання в електричних мережах
загального призначення (EN 50160:2010, IDT).
Оцінка
відповідності
показників
якості
електричної енергії проводиться на проміжку
розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Обґрунтування
технічних та
якісних
характеристик
закупівлі

3

Клас напруги

Безперервність, комерційна якість.
2

4

Обсяг (кількість), кВт.год.

1 654 280 кВт-год.

5

Місце постачання

Межа балансової належності об’єктів замовника

6

Строк постачання

7

Структура ціни електричної енергії

8

Інше

З дати укладення договору по 31.12.2022 року
включно
Ціна на постачання електричної енергії
встановлюється учасником у відповідності до ч. 2
ст. 56 Закону України «Про ринок електричної
енергії» і повинна включати:
ціну (вартість) електричної енергії як товарної
продукції, а також вартість послуг учасника
(постачальника),
пов’язаних
з
постачанням
електричної енергії;
регульований тариф на послуги з передачі
електричної енергії, установлений НКРЕКП, який
учасник (постачальник) оплачує операторові
системи передачі;
податки, у тому числі податок на додану вартість,
які враховують у складі ціни товару (електричної
енергії) відповідно до податкового законодавства
України (у разі якщо учасник є платником
відповідного податку).
При цьому такий склад ціни товару/тендерної
пропозиції не включає тариф на послуги з розподілу
електричної енергії, який сплачує замовник
(споживач) окремо – безпосередньо операторові
системи розподілу.
Група «Б» без АСКОЕ

2. Перелік об’єктів (точок) підключення:
ЛОТ 1:
№

Назва, адреса

ЕІС-код точки
комерційного обліку

Обсяг
(кількість
),
кВт.год.

Оператор системи розподілу: ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»
Звіринецьке кладовище

вул.Верхня,21

62Z6887661008425

36 000

Шулявське кладовище
Жулянське кладовище
Совське кладовище
Пирогівське кладовище
Байкове кладовище
Корчуватське кладовище
Чапаєвське кладовище
Солом'янське кладовище
Лісове кладовище
Биківнянське кладовище
Бортничанське кладовище

вул.Західна,9
вул.Повітрофлотська
вул.Колоскова,6
вул.Лауреатська,26
вул.Байкова,6
вул.Ягідна,24
вул.Лютнева,1а
вул.В.Липківського,119
вул.Крайня,3
вул.Бобринецька,2
вул.Промислова,3

120
5 300
9 800
2 100
185 000
1 200
850
1 500
224 000
1 200
7 800

Адмінприміщення

вул.БульварноКудрявська,47/14

14
15
16
17
18
19
20
21

Михайлівське кладовище
Святошинське кладовище
Військове кладовище
Пуща-Водицьке кладовище
Куренівське кладовище
Міське кладовище
підрозділ ППНБМ
підрозділ РБУ

вул.Миру
Велика кільцева дорога
вул.Дорогожицька,8
вул.Селянська,2
вул.Валківська,19
вул.Стеценка,18
вул.Стеценка,20
вул.Стеценка,22

22

підрозділ АТП

вул.Стеценка,20А

62Z6431876458594
62Z1734082636710
62Z2340916022413
62Z3062713272918
62Z3965206613892
62Z2579705001529
62Z4868752000975
62Z8864069793411
62Z7138815566963
62Z8524409539135
62Z3485857431707
62Z7204287383390,
62Z3561971843069,
62Z1862361779725
62Z5369776862196
62Z3946226727207
62Z0370545698796
62Z5774066217245
62Z5356098678895
62Z1549654737111
62Z6452983571336
62Z2750733780642
62Z8361063597808
62Z6354808181825

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

63 500
1 200
4 800
720
1 950
240
107 000
242 000
73 000
385 000

№

Назва, адреса

ЕІС-код точки
комерційного обліку

Обсяг (кількість),
кВт.год.

Оператор системи розподілу: ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»
1

Північне кладовище

2

Південне кладовище

с. Літки
с.
Віта
Поштова

62Z2347855970982
62Z1031956476876,
62Z1794555932622

157 000
143 000

5 541 838,00 грн. (п՚ять мільйонів п՚ятсот сорок одна тисяча вісімсот
тридцять вісім грн. 00 коп.) з ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі Електрична енергія. ДК 021:2015 09310000-5 - електрична енергія, розрахована відповідно до вимог Наказу
Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України
від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі». Для розрахунку очікуваної вартості
предмета закупівлі здійснено аналіз цін на ринку постачання електричної
енергії споживачу, проаналізовані цінові пропозиції учасників торгів
електронній системі закупівель "Prozorro". Отримана під час аналізу ринку
інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з
Обґрунтування урахуванням актуальних пропозицій ринку. Очікувана вартість предмета
очікуваної
закупівлі розрахована за методом порівняння ринкових цін та визначається як
вартості
добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару/послуг, що
закупівлі
розраховується за такою формулою: ОВмрц= Цод* V, де: ОВмрц - очікувана
вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін; Цод - очікувана
ціна за одиницю товару/послуги; V - кількість (обсяг) товару/послуги, що
закуповується. Розрахунок: ОВ мрц = 3,35 грн. кВт/год * 1654280 кВт/год..=
5541838,00 грн. з урахуванням ПДВ., де очікувана ціна за одиницю товару3,35 грн.кВт/год ( з урахуванням ПДВ), заявлений обсяг споживання
електричної енергії 1654280 кВт/год. До очікуваної вартості закупівлі
враховано вартість оплати послуги з передачі електричної енергії та не
включено вартість послуг з розподілу Оператору Системи Розподілу.
Підстава: на виконання Постанови КМУ від 16.12.2020 р. № 1266 «Про внесення змін до
постанов КМУ від 1 серпня 2013 року № 631 і від 11 жовтня 2016 року № 710, з метою
прозорого, ефективного та раціонального використання коштів закупівлі

Інша
інформація

Закупівля здійснюється за рахунок власних коштів підприємства, отриманих
від господарської діяльності підприємства та за рахунок коштів місцевого
бюджету. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до
потреби замовника та розрахунку до проекту бюджету на 2022 рік

