ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
в межах закупівлі: UA-2021-12-29-001829-b
29.12.2021
Підстава для публікації обґрунтування: пункт 41 постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів».
Мета проведення закупівлі: забезпечення електричною енергією структурних підрозділів ЛНГМ
ім. Б.Г. Возницького протягом січня - грудня 2022 року.
Замовник: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького.
ЄДРПОУ: 02223750.
Вид процедури: переговорна процедура
Обґрунтування застосування переговорної процедури: 17 листопада 2021 року ЛНГМ ім. Б. Г.
Возницького оголошена закупівля UA-2021-11-17-004242-c «ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична
енергія (Електрична енергія)», кінцевим терміном подання тендерних пропозицій згідно якої було
визначено 03.12.2021 року. Зазначена закупівля була автоматично відмінена електронною системою
закупівель в порядку згідно частини 2 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі», про що
свідчить повідомлення системи «Закупівля не відбулась 03.12.2021». Враховуючи наявну потребу у
забезпеченні електроенергією на 2022 рік, тендерним комітетом було прийнято рішення повторно
оголосити відкриті торги на закупівлю електричної енергії. 03.12.2021 оголошена закупівля UA2021-12-03-002257-a «ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія)»,
кінцевим терміном подання тендерних пропозицій згідно якої було визначено 20.12.2021 року.
Зазначена закупівля була автоматично відмінена електронною системою закупівель в порядку
згідно частини 2 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі», про що свідчить повідомлення
системи «Закупівля не відбулась 20.12.2021». При цьому, предмет закупівлі, його технічні та якісні
характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі, оголошеної 03.12.2021, не
відрізнялися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації процедури
закупівлі, оголошеної 17.11.2021. Наведені обставини підпадають під дію частини 2 статті 40 Закону
України "Про публічні закупівлі", згідно якої переговорна процедура закупівлі застосовується
замовником як виняток у разі: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі
частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим
Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до
учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у
тендерній документації.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-29-001829-b
Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 941 200,00 грн. з ПДВ.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Обсяг постачання електричної енергії – 570 000 кВт*год
Термін постачання: з 01.01.2022 до 31.12.2022 року.
Найменування оператора системи розподілу - Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго"
Місце постачання, режим споживання:

№
з/п

Адреса розташування об’єкту

2

вул. Музейна, 16, м. Львів Брюховичі
вул. Личаківська, 2а, м. Львів

3

1

Режим роботи електроустановки
Споживача (години використання
струмоприймачів)
К-сть годин на
К-сть робочих днів
добу
на тиждень
24
7
24

7

вул. Коперника, 15, м. Львів

24

7

4

вул. Коперника, 15А, м. Львів

24

7

5

вул. Стефаника, 3, м. Львів

24

7

6

площа Катедральна, 1, м. Львів

24

7

вул. Замкова, 1, с. Підгірці,
24
7
Золочівський р-н, Львівська обл.
8
вул. Замкова, 30, смт. Олесько,
24
7
Золочівський р-н, Львівська обл.
9
вул. Замкова, 27, смт. Олесько,
24
7
Золочівський р-н, Львівська обл.
10 вул. Тернопільська, 5, м. Золочів,
24
7
Львівська обл.
11 вул. Шашкевича, 78, с. Підлисся,
24
7
Золочівський р-н, Львівська обл.
12 вул. Міцкевича, 2, м. Жидачів,
24
7
Стрийський р-н, Львівська обл.
13 вул. Центральна, 1, с. Руда,
24
7
Стрийський р-н, Львівська обл.
14 вул. Замкова, 40, с. П’ятничани,
24
7
Стрийський р-н, Львівська обл.
15 пл. Вічева, 2, м. Жовква, Львівській
24
7
р-н, Львівська обл.
16 вул. Запорізька, 8, м. Жовква,
24
7
Львівській р-н, Львівська обл.
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).
Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:
- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;
- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312.
- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку";
- Постановою
НКРЕКП
від 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження
господарської діяльності з
постачання електричної енергії
споживачу"»;
- Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок
електричної енергії».
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