
кЕлекmрuчна енерziя, Kod 09310000-5 - Елекmрuчна енерziя за fK
02 1 : 201 5 к€duнuй закупiвельнuй словнlлюD)

на виконання постанови Кму вiд l l жовтня 20lб р. ль 7l0 <про ефективне використання
державних коштiв> у зв'язку iз необхiднiстю проведення закупiвлi забезпечити оприлюднення
обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, його очiкуваноТ BapTocTi
таlабо розмiру бюджетного призначення на власному веб-сайтi.
I. Назва преdмеmа закупiвлi iз зазноченням Kody за €dанш,t закупiвельнIlл, словнtлко"u:
- кЕлектрична енергiя, код 09Зl0000-5 - Електрична енергiя за flK 02l:20l5 <Сдиний закупiвельний
словник))
2. Обrрунmування mехнiчншr mа якiснlж харакmерuсmак преlмеmа закупiвлi:

Обгрунтування необхiдностi закупiвлi даного виду товару - замовник здiйснюс закупiвлю
даного виду товару, оскiльки BiH за свотми якiсними та технiчними характеристиками найбiльше
вiдповiдатиме вимогам та потребам замовника,

нии

Обсяг
Мiсце

постачання
постачання,

електричноТ енергii - 4б000 кВт*год
режим споживання:

Пapaметpиякoстi.eЛекTpиЧнoТeнepгiТBToЧкaхпp"iд
експлуатаЦiТ мають вiдповiдати параметрам, визначеним у !СТУ EN 50lбd:20 lа.Хuрuпr"р"стики
напруги електропостачання в електричних мережах загrlльного призначення (EN 50 l б0:20 l 0, IDT).

ПостачаннЯ електричнОТ енергiТ споживачу регулю€ться чинним законодавством УкраТни:- Кодексом систем розподiлу, затвердженого постановою НацiональноТ KoMicii регулювання
електроенергетики та комунzL.Iьних послуг УкраТни вiд l4.0З.20l 8 Ns З l 0;- Кодексом системи передачi, затвердженого постановою Нацiональнот koMiciT регулювання
електроенергетики та комунtLльних послуг Украiни вiд l4.03.20l8 J\Ъ 309;- ЗаконОм УкраТни вiд l3.04.20l7 ль 20l9-VIII <Про ринок електричноТ енергiТ>;- Правилами роздрiбного ринку електричнот енергiт, затвердженими постановою Нацiональнот
KoMiciT регулюванtlя електроенергетики та комунztльних послуг УкраТни вiд l4.0з.20l8 J\b з l2.- Постановокl НКРЕКП вiд 14.0з.20 l 8 лъ 307 "Про затвердження Правил ринку'',- Постановокl нкрЕкП вiд 27.|2.2011 Np 1469 "Про .ur".рд*.""" Jiiцензiйних умовпроваджен Ня господарСькоТ дiял bHocTi з постачан ня електричноТ енергiТ спожи вачу);

- lншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону УкраТни кПро
ринок електричноТ енергi r)>.

мета використання товару: дJlя задоволення потреб у споживаннi електричнот енергiт об'ектiв
Замовника.
3. Очiкувана варmiсmь mа/або розмiр бюiекеmноzо прuзнOчеIlllя:
- Очiкувана BapTicTb закупiвлi становить - 2з7 360,00 ipH. з П/{В
При визна,lення очiкуваноТ BapTocTi замовник враховував вимоги ]чlетоди визначення очiкуваноТ
BapTocTi предмету закупiвлi визначаються вiдповiдно до наказу MitticTepcTBa розвитку економiки,
торгiвлi та сiльського господарства УкраТни вiд I8.02.2020 Nq 275 <ПрЪ затвердження примiрноr'
методики визначення очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi>. А,гакож при розрахунку очiкувЬноТ
BapTocT,i враховуваЛись данi офiцiйногО веб - портЧ,l{ержавнОго пiдприсмства кОперurЬр p"n*yo.

втАлъниЙ опис пl ЕТА ЗАКУПIВЛI ТА ВИМОГИ ШОДО ЯКОСТI
Конкретне найменування закуп iвлi Елект,рична енергiя

Код ЛК 02l :20l5 093 l 0000-5 кЕлектрична енергiя>
Строк поставки товару Цiлодобово до З 1.12.2022 року вruIючно.

ЛЬ з/п Адреса розташування об'скту

Режим роботи електроустановкп Споживача
(години використання струмоприймачiв)

К-сть годин на добу К-сть робочих днiв на
тиждень

1 M.JIbBiB, вул..Кубанськао12 OpieHToBHo 24 OpieHToBHo 7

уповноважена особа Ковалюк Г.М.


