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ІНФОРМАЦІЯ
  ЩОДО ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ
ÂÂÂ ЗГІДНОÂÂÂ  ВИМОГ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 16.12.2020 №1266
  

на сайті школи www.glp-internat.zp.ua

  

Найменування Замовника – Комунальний заклад «Гуляйпільська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради

  

Місцезнаходження –70231, Запорізька обл., смт Залізничне, вул. Школа-інтернат, буд. 2

  

Код ЄДРПОУ – 20515410

  

Категорія - Замовник відповідає категорії згідно пункту 3 частини 4 статті 2 Закону №
922- VIII зі змінами.

  

Предмет закупівлі (назва) – ДК 021:2015, код 09310000-5 – Електрична енергія
(Електрична енергія), - товар, у вигляді активної електричної енергії
Процедура закупівлі 
– конкурентна (відкриті торги).

  

Місце поставки: до межі балансової належності електроустановок замовника - 70231,
Запорізька область, смт. Залізничне, вул. Школа-інтернат, б. 2 .

  

Кількість:

  

229 000 кВт/год
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Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-19-006623-b, дата Оголошення – 19.11.2021 р.

  

Очікувана вартість – 1 259 500,00 грн (Один мільйон двісті п’ятдесят девять тисяч
п’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

  

КЕКВ 2273.

      

Обґрунтування очікуваної вартості – розрахунок здійснювався орієнтовно, відповідно
до проекту кошторису на 2022 рік по КЕКВ 2273, розрахунків економіста та з
урахуванням діючих і передбачуваних цін в регіоні та Україні на дату висвітлення
Оголошення.

  

Строк постачання товару – до 31 грудня 2022 року в повному обсязі.

  

Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:

        

Найменування товару 

  

Од. виміру

  

Кількість

  

Технічна характеристика
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ДК 021:2015: код 09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія)

ÂÂÂ 

  

кВт/год.

  

229 000

  

Показники електричної енергії, яка постачається Замовнику, повинні відповідати міждержавному ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», Правилам користування

електричною енергією.

  
      

Учасник зобов’язується забезпечити постачання електричної енергії відповідно до
Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку
електричної енергії (далі - ПРРЕЕ). У ціні тендерної пропозиції повинна бути врахована
вартість усіх супутніх витрат (включаючи вартість послуг з передачі електричної енергії
оператору системи передачі ДП НЕК «Укренерго» (далі – ОСП), відповідно до
укладеного між Постачальником та ОСП Договором відповідно до постанови НКРЕКП.

  

Надання супутніх послуг здійснюється учасником – переможцем процедури закупівлі, з
яким укладено договір про закупівлю, або третьою особою відповідно до законодавства
за рахунок переможця процедури закупівлі.

  

Учасники не зобов’язані але мають право формувати свої ціни на товар щодо закупівлі
електричної енергії як товару разом із додатковими (супутніми або ж допоміжними)
послугами, що передбачено пунктом 34 частини 1 статті 1 Закону, а саме: «товари -
продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби,
устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також
послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує
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вартості самих товарів».

  

Якість електричної енергії

  

Відповідальність за якість електричної енергії покладається на ОСР (Оператор
системи розподілу).

  

Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до
встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за
призначення.

  

Відповідно до положень пунктуÂÂÂ 11.4.6 глави 11.4 розділуÂÂÂ XIÂÂÂ  Кодексу систем
розподілу ,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР),ÂÂÂ параметри
якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації
мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики
напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі –
ДСТУ EN 50160:2014).

  

Основні показники якості електричної енергіїÂÂÂ визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12
глави 11.4 розділуÂÂÂ XІ КСР.

  

Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення
має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:

  

-для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом;

  

-для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.
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Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.

  

Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах:

  

1) для систем, які синхронно приєднані до ОЕС України - 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 %
часу за рік та 50 Гц + 4 % ( - 6 %) протягом 100 % часу;

  

2) для систем без синхронного приєднання до ОЕС України - 50 Гц ± 2 % протягом 99,5
% часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу.

  

Показник довготривалого флікера (мерехтіння), спричиненого коливанням напруги, для
мереж низької напруги має бути меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження.

  

95ÂÂÂ % середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги
електропостачання, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької
напруги мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності.

  

95 % середньоквадратичних значень напруги кожної гармоніки, усереднених на
10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути меншими або рівними
наступним значенням:

        

Непарні гармоніки

  

Парні гармоніки

  
    

не кратні 3
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кратні 3

  
    

порядок

  

відносна амплітуда

  

порядок

  

відносна амплітуда

  

порядок

  

відносна амплітуда

  
    

5

  

6,0 %

  

3

  

5,0 %
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2

  

2,0 %

  
    

7

  

5,0 %

  

9

  

1,5 %

  

4

  

1,0 %

  
    

11

  

3,5 %

  

15
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1,5 %

  

6…24

  

0,5 %

  
    

13

  

3,0 %

  

21

  

0,5 %

      
    

17

  

2,0 %

          
    

19

  

1,5 %
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23

  

1,5 %

          
    

25

  

1,5 %

          
      

Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги електропостачання, ураховуючи
всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж низької напруги має бути меншим чи рівним 8
%.

  

Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи
випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN
50160:2014.

  

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні
застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

  

Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між
електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з іншими учасниками
роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі операторами системи розподілу (далі
– ОСР), регулюютьсяÂÂÂ  Правилами роздрібного ринку електричної
енергії , затвердженими постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 №ÂÂÂ 312 (далі – ПРРЕЕ), та якіÂÂÂ набрали чинності 11 червня
2018 року.
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Закупівля електричної енергії як товару повинна відповідати листам інформативного
характеру МЕРТУ № 3304-06/40489-07«Щодо закупівель електричної енергії та послуг з
постачання електричної енергії» від 09.11.2017 року та № 3304-04/39642-06 «Щодо
закупівель електричної енергії та послуг з постачання електричної енергії» від
10.09.2018 року.

  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

  

Технічні та якісні характеристики електричної енергії повинні відповідати нормам діючого
на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам
державної політики України в галузі захисту довкілля.

  

Договір до кінця 2022 року буде укладено з дотриманням всіх термінів, відповідно до
чинного законодавства.
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