Рамкова угода на закупівлю
електроенергії

Закупівля електричної енергії зараз:
Кількість об’єктів постачання: 11+ тис. в усіх областях України
Орієнтовний річний обсяг закупівлі: 50 000 000 кВт*г.
Централізовано купуємо е/е, включаючи послуги передачі. Окремо кожна
обласна дирекція укладає прямі договори на послуги розподілу з ОСР
Поточні процедури закупівель:
1. Відкриті торги (в 2019 році було проведено 6 процедур):
Недоліки: складність перегляду ціни, обмеження по сумі очікуваної вартості, з
20.04.2020 року в рамках нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі»
процедура для Укрпошти стає неможливою (через великий річний обсяг).
2. Відкриті торги з публікацією англійською мовою (в 2019 році було проведено
10 процедур):
Недоліки: довгий термін проведення процедури (75 днів), складність реагування
на значні зміни цін та зміни складових ціни тощо
2

Закупівля електричної енергії за рамковою угодою:
Принципові переваги закупівлі за Рамковою угодою:
1. Можливість швидко провести відбір та підписати договір на поточних
ринкових умовах (відсутні ризики цінових коливань) – від оголошення
тендеру до підписання договору потрібно 7 днів
2. Не потрібно кожен раз збирати довідки від учасників, перевіряти їх
документи та проводити кваліфікацію. Немає оскарження такого замовлення.
Все це робиться один раз - на першому етапі. Співпраця ж може тривати
декілька років.
3. Учасник не платить за участь у кожному відборі – тільки один раз при подачі
пропозиції на участь в рамковій угоді
4. Підписання РУ не накладає на учасника обов’язків постачання – це тільки
дає право потім приймати участь у відборах
3

1. Етап прийому пропозицій
Приймання пропозиції

Період уточнень

28.10.

18.11.

Питання від учасників

32 дні

Учасники

28.11.

Подання документів
згідно переліку додатку
4 тендерної
документації
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2. Етап попередньої кваліфікації, допуск до аукціону
Розгляд документів поданих
учасниками.
Виправлення та довантаження
документів не допускається

Розгляд пропозиції замовником

29.11.

10 днів

09.12.

02.12.
Встановлення цін за
одиницю, які будуть
зафіксовані в рамковій угоді

Рішення про допуск до
аукціону щонайменше 3-х
учасників

Замовник

АУКЦІОН
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3. Етап підтвердження учасників рамкової угоди, отримання
документів та ціни за одиницю
Строк на оскарження

16 днів
Подання ціни за одиницю

Подання документів по ст. 17

10.12.
Рішення про намір
укласти угоду

16.12.

22.12.

26.12

Довідки МВС, ДФС,
реєстраційні документи

Цінова пропозиція

Учасники
Замовник
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4. Укладання рамкової угоди

13 днів

Укладання угоди

26.12.

Обмін документами

10.01.
Публікація
рамкової угоди

Обмін документами

Учасники
Замовник
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Укладання рамкової угоди
Орієнтовний строк проведення процедури закупівлі за рамковою угодою – 2 місяці
 Укладення рамкової угоди не породжує обов'язку поставки певного обсягу
товару. Відбір продавця на кожну конкретну партію товару здійснюється на
окремому етапі.
 Зміна ціни за одиницю товару кожного учасника може здійснюватися:
- При зміни регульованих цін (тарифів) на послуги з передачі електричної енергії,
що станом на дату укладання цієї Угоди затверджені відповідною Постановою
НКРЕКП.
- У випадку коливання ціни на ринку Товару, а саме, зміни середньозваженої ціни
на ринках на добу наперед (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), за умови
зміни такої ціни більше ніж на 5% по відношенню до її значення станом на
28.10.2019 або на дату останнього перегляду ціни Угоди. Ціна за одиницю Товару
кожного Постачальника за Угодою, в такому випадку переглядається
пропорційно коливанню цін на ринку, однак не більше ніж на 10%. Коливання
ціни на ринку має бути документально обґрунтовано.

5. Етап відборів для укладання договору про закупівлю

7 днів

Відбір за рамковою угодою

День
7

День
1

День
6

Публікація
запрошення

Аукціон

Подання цінової
пропозиції

Укладання
договору про
Підтвердження закупівлю
переможця

Учасники
Замовник
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Участь у відборах
•

В залежності від стабільності цін на ринку, в 2020 році буде проведено від 3-х
до 9-ти відборів на 1-3 місячні обсяги поставок:
1) Кінець лютого 2020 року (період постачання з 01.04.2020 по 30.04.2020)
2) Березень 2020 року (період постачання з 01.05.2020 по 31.06.2020)
3) ….
 Повідомлення про оголошення відбору направляється системою автоматично
кожному учаснику Угоди
 Участь у відборі не потребує формування додаткових документів та оплати
 Єдиним критерієм відбору є ціна поданої пропозиції
 Замовник може виключити Учасника з РУ за неподання пропозицій (5 разів)
та за відмову від укладання договору поставки (2 рази)

Договір про закупівлю
 Договір про закупівлю укладається впродовж 1-3 днів з проведення відбору
 Містить такі умови поставки:
• Місце поставки – об’єкти АТ «Укрпошта» на території України. Орієнтовний
перелік ОСР, з якими у постачальника мають бути підписані договори,
приведений у Додатку 1 до договору постачання
• Строк поставки – 1-3 календарних місяці, які визначаються в запрошенні на
проведення відбору.
• Строки оплати: 30 % вартості е/е, вказаної в заявці – не пізніше 10-го числа
місяця постачання; 30 % – не пізніше 20-го числа місяця постачання; остаточний
розрахунок в термін до 25 числа місяця наступного за звітним, шляхом оплати
залишку вартості спожитої е/е, з урахуванням двох авансових платежів.
 Невиконання умов договору поставки може бути підставою для стягнення
штрафних санкцій
 Договір про закупівлю не передбачає зміну ціни за одиницю товару

