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Елекmрuчна енерziя з посmачанням mа переdачею, Kod 09310000-5 -Елекmрuчна енерziя за f,К 021:2015 к€duнui заtупiвельнuй словнаю)

На виконання постанови КМУ вiд ll жовтня 2016 р. м 7l0 кПро ефективне використаннядержавних коштiв>лу зв'язку iз необхiднiстю проведення закупiвлi Елефиrпiь".р.i" з постачаннямТа ПеРеДаЧеЮ, КОД 0931000.0-5 - ЕЛеКТРИчна енергiя за ЩК 021:2015 <единий закупiвельний словник>для потреб Львiвський мiський дитячпЙ 
"*опо.о-rфра.лriст"чний цент забезпечити оприлюдненнlIобгрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, його очiкуваноi BapTocTiтаlабо розмiру бюджетного призначення на власному веб-сайтi.

L назва преdмеmа зацупiвлi iз зазначеннмtt kody,i еduпй закупiвельнllJ|, словнuком:- Електрична енергiя з постачанням та передачею, код 09310000-5 - Електрична енергiя за.ЩК021 :2015 кСдиний закупiвельний словник>
2. Обrрунmування mехнiчнчх mа якiснtlх хоракmерuсmuк преdмеmа закупiвлi:

Обrрунтування необхiдностi закупiвлi дч"о.о виду 'товару - замовник здiйснюе закупiвлю
i,"::lЧ_"лТУ 

ТОВаРУ, ОСКiЛЬКИ BiH За СВОiМИ ЯКiСними ,а ,е*нir"и"" *upu*r"pr.r"*ur" найбiльшевlдповцатиме вимогам та потребам замовника.
!о BapTocTi товарУ входятЬ послуги, пов'язанi з його постачанням, BapTicTb якихBapTocTi самого товару, в тому числi послуги з передачi електричноТ енергiТ та посJгугиелектричнот енергiт Споживачу iз дотриманням якъстi послуги з 9лектропостачання.
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ff:ТЗr:::*Ж::j"':::",jlт:л::|1y1l|",: ",."ч.,"п", у щсту EN 50160i2014. характеристикинапруги електропостачання в електричних мережах заг€шьного призначення (EN s0l oO:zbto, tbT).постачання електричноi енергiт повинно здiйснюватися у вiдповiдноьтi до вимог кправил
РОЗДРiбНОГО РИНКУ еЛеКТРИчноi'енергiТ, затверджених Постановою нкрЕкп вiд 14.03.20l8 Ns з12.виконавець повинен добросовiсно виконувати свот фiнансовi зобов'язання. перед iншими учасникамиринкУ електричноТ енергiТ, вiдповiдно ло кПравил p"n*yu, затверджених Постановою НКРЕКП вiдl4.03.20l8 Ns 307.
постачання електричнот енергiт споживачу регулюеться чинним законодавством Укратни, зокремаКодексом систем розподiлу, Кодексом системи передачi, Законом Украiни вiд lз.04.20l7м 201g-VIIIкПро ринок електричноi енергii>, Правилами роздрiбного ринку електричноТ енергii, Правиламиринку), Лiцензiйними умовами провадження господарсько'r' дiяльностi з постачання електричноiенергii споживачу) та iншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання ЗаконуУкраiни кПро ринок елекгричноТ енЬргiТ>.
Мета викОристаннЯ товару: для задоволення потреб у споживаннi елекгричноТ енергii об'екгiвЗамовника.

3, Очiкувана варmiсmь mа/або розмiр бtоdсrcеmно,о прuзначення:
- Очiкувана BapTicTb закупiвлi сЪапойr" - 300 000,00 .р". .'ПДВПри визначеннi очiкуваноТ BapTocTi замовгик враховуваR методи визначення очiкуваноТ BapTocTiпредмеry закупiвлi, що визначенi в Наказi MiHicTepcTiu po.u"r*y економiки, торгiвлi та сiльськогоГОСПОДаРСТВа УКРаТНИ ВiД 18,02.2020 }l9 275 кПро .urrЁрл*.rня примiрнот методики визначенняочiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi> , ypu*y"u""""'our"* системи електронних закупiвель



Рrоzоrго та офiчiйного веб портаJIу Акцiонерного товариства <Оператор ринку))( h Цр__s_/уу w. qцqg.q о*цt, ц,а/ ).
ПослугИ з розподiлу електричноТ енергiТ сплачуються Замовником самостiйно безпосередньо
операторУ системИ розподiлУ вiдповiднО до договоРу про надаНня послуГ з розполiлу, укладеним мЬк
оператором системи розподiлу та Споживачем/Замовником. .Що цiни пропозицii учасник не вкJтючаепослуги з розподiлу електричноТ енергii.

Нормативно-правовi акти:
- Постанова Нацiональноi koMiciT регулювання електроенергетики та комунальних послуг

УкраТни вiд l4.03.2018 м З 10 <Про затвердження Кодексу систем розподiлу> ;- Постанова Нацiональнот koMioiT регулювання електроенергетики та комунальних послуг
УкраТни вiд l4.03.2018 м 309 кПро затвердження Кодексу системи передачi>;- Закон Украiни вiд 1З.04.2017 Ns 20l9-VIII <Про ринок електричноТ енергiЬ>;- Постанова Нацiональнот koMiciT регулювання електроенергетики та комун,tльних послугУкраiни вiд 14,03.20l8 NЬ Зl2 кПро затверджен"" Гiрu""п роздрiбного ринку електричноi
енергiТ>;

- ПостаНова НКРЕКП вiд l4.0з.20l8 лъ 307 кПро затвердження Правил ринку);- Постанова нкрЕкП вiд 27 .l2.2017 лЪ l469 ,iПро .uru.рлп.."п" Лiцензiйних умовпровадя(енНя господарСькоl'дiяльНостi з постачання електричноТ енергiI споживачу);- Iншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону Украiни <Про
ринок електричноТ енергiТ>.

уповноважена особа Галина КоВАЛЮк


