
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі в межах закупівлі:

Електрична енергія
UA-2021-11-19-007069-b

Підстава для публікації обґрунтування: пункт 4¹ постанови Кабінету Міністрів  України
від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних  коштів».

Мета проведення закупівлі: забезпечення безперебійного функціонування  Національного
музею у Львові імені Андрея Шептицького протягом 2022 року.

Замовник: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

ЄДРПОУ: 02219725

Вид процедури: відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-19-007069-b

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 682`152,00 грн (з ПДВ)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Технічне завдання

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

закупівлі код ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики,
технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з
товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими
міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими
нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі
стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого
посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного
посилання додається вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам
чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної
політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного
законодавства.

1. Обсяг постачання електричної енергії – 132 200кВт*год.

2. Термін постачання: з 01.01.2022 року  до 31.12.2022 року.

3. Місце постачання:

79000, м. Львів, проспект Свободи, 20; м. Львів,  вул. Драгоманова, 42; м. Львів, вул.
Устияновича, 10; м. Львів, вул. Л. Українки, 10; м. Львів, вул. Листопадового Чину, 7; м.
Львів, вул. Листопадового Чину, 11;  м. Львів, вул. Труша,28, Львівська область, м.
Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 16.

4. Режим роботи: цілодобовий.



5. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії
регулюються наступними документами:

- Законом України «Про публічні закупівлі»;
- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;
- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження
Правил роздрібного ринку електричної енергії»;
- 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».


