Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі - електрична енергія (Електрична енергія) на
2022 рік для потреб Комунального підприємства Вінницької міської ради «Комбінат
комунальних підприємств»
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №710» з
внесеними змінами.
1. Найменування: Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Комбінат
комунальних підприємств»;
2. Місце знаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Анастасїї Медвідь, 2;
3. Код ЄДРПОУ: 03338656;
4. Категорія замовника: Юридичні особи, які є підприємствами, установами,
організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або
територіальної громади.
5. Предмет закупівлі: за кодом ДК021:2015: 09310000-5 - електрична енергія
(Електрична енергія) на 2022 рік;
6. Дата оголошення: 04 січня 2022 року;
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги;
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-04-000244-с;
9. Очікувана вартість закупівлі: 825 000,00 грн. (вісімсот двадцять п’ять тисяч гривень
00 коп) з ПДВ.;
10. Обсяги закупівлі - 150 000кВт*год.;
11. Строк поставки - з дати підписання договору по 31 грудня 2022 року;
12. Місце поставки:
J м. Вінниця вул. І.Богуна б.б/н;
м. Вінниця вул. Гонти б.Б/Н;
м. Вінниця вул. Київська б.б/н;
J м. Вінниця вул. Ю.Смирнова/1 пров.Український 6.23/6;
J м. Вінниця вул. Генерала Арабея б.З;
м. Вінниця вул. А.Медвідь 6.2;
J м. Вінниця вул. А.Медвідь 6.2;
м. Вінниця вул. О.Кобилянської б. кв.;
м. Вінниця вул. Жовтневої революції 6.38;
м. Вінниця пров. А.Медвідь 6.2;
■S с. Лука-Мелешківська вул. Центральна 6.5
13. Обґрунтування доцільності закупівлі:
Електроенергія закупляється для забезпечення діяльності підприємства та його
структурних підрозділів.
14. Постачання електричної енергії повинно здійснюватись у відповідності до вимог
«Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312. Учасник повинен добросовісно виконувати свої
фінансові зобов’язання перед іншими учасниками ринку електричної енергії,
відповідно до «Правил ринку», затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018
№ 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168).
15. Вимоги щодо якості електричної енергії: 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.
16. Розрахунок потреби на електроенергію у 2022 році підготовлено виходячи з
основних виробничих показників:

- показників лічильника електроенергії для обліку фактичного споживання
електроенергії (за попередні періоди);
-забезпечення суворого режиму економії електроенергії у плановому періоді.
17.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до
Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,
затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020 року № 275.
18. Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було застосовано метод
порівняння ринкових цін, як метод визначення очікуваної вартості на підставі
даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації
з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.
Система Prozorro зробила відкритим доступ до публічних закупівель, що дозволяє
аналізувати реальні угоди купівлі-продажу аналогічної Продукції інших
Замовників.

