Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 65310000-9 – Розподіл електричної енергії: ЛОТ1 - вул. Алчевських,
10, вул. Михайла Гуревича, 16, м. Харків, Київський р-н. (послуги з розподілу
електричної енергії); Лот 2 - вул. Римарська, 28, м. Харків, Шевченківський р-н.
(послуги з розподілу електричної енергії) (відповідно до пункту 41 постанови КМУ
від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі
змінами)
1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, його категорія: Державна установа «Інститут проблем
ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук
України», 61002, Україна, Харківська обл, м. Харків, вул. Алчевських, 10, код
02012131, категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні
закупівлі» зі змінами
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним
словником: ДК 021:2015 - 65310000-9 – Розподіл електричної енергії:
ЛОТ1 - вул. Алчевських, 10, вул. Михайла Гуревича, 16, м. Харків, Київський р-н.
(послуги з розподілу електричної енергії);
ЛОТ2 - вул. Римарська, 28, м. Харків, Шевченківський р-н. (послуги з розподілу
електричної енергії).
3. Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-12-30-001798-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується,
повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством
України, і визначаються відповідно до вимог:
- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
- «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України
від 14.03.2018 № 312;
- Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 №
310;
- іншим нормативно-правовим актам.
Для потреб замовника в 2022 році необхідно закупити послуги з розподілу
електричної енергії (ДК 021:2015 - 65310000-9 – розподіл електричної енергії) клас
напруги 2, в кількості – 380 тис. кВт·год:
ЛОТ1 - вул. Алчевських, 10, вул. Михайла Гуревича, 16, м. Харків, Київський р-н. –
353 тис. кВт·год,
ЛОТ2 - вул. Римарська, 28, м. Харків, Шевченківський р-н.– 27 тис. кВт·год.

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг з розподілу електричної енергії
за кодом ДК 021:2015 - 65310000-9 – Розподіл електричної енергії: ЛОТ1 - вул.
Алчевських, 10, вул. Михайла Гуревича, 16, м. Харків, Київський р-н. (послуги з
розподілу електричної енергії); ЛОТ2 - вул. Римарська, 28, м. Харків, Шевченківський
р-н. (послуги з розподілу електричної енергії) визначено на підставі попередніх
розрахунків з урахуванням наявної потреби та складає на очікуваний обсяг 380000
кВт/год - 419510,88 грн. з ПДВ.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наказу
Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”, обрано метод розрахунку
очікуваної вартості товару/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і
тарифів:
Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне
регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативноправових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного
регулювання ціну відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу
товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим
актом, що розраховується за такою формулою:
ОВрег - V * Цтар, де:
ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться
державне регулювання цін і тарифів;
V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;
Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним
нормативно-правовим актом.
Послуги з розподілу електричної енергії будуть здійснюватися згідно з
тарифами, встановленими Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 17.12.2021 № 2609 «Про встановлення
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із
застосуванням стимулюючого регулювання» тариф, який буде діяти з 01 січня 2022
року, встановлюється на рівні :
- для 2 класу напруги – 919,98 грн/МВт·год (без урахування податку на додану
вартість).
Очікувана вартість предмета закупівлі за встановленим тарифом становитиме –
419 510,88 грн, в т.ч.
ЛОТ1 - вул. Алчевських, 10, вул. Михайла Гуревича, 16, м. Харків, Київський р-н. на
суму 389 703,53 грн (0,91998*1,2*353000),
ЛОТ2 - вул. Римарська, 28, м. Харків, Шевченківський р-н. на суму 29 807,35 грн
(0,91998*1,2*27000).

