
ОбгрунтуваIlня Texll iчllих та яlкiсцих характеристик предмета закУпiвлi,

розмiру бюджет,I{0 го приз IIаII etl lI я, очiкуваноi BapTocTi предмета

зaKylriB.lIi
(вiдповiдно ло пункту 4l постанови I(MY вiд 1 1 , 10.20 16 JЮ 7 10 <Про ефективrlе

RикористilI{Ilrr дер)кавних коrптiв>)

Процелура закупiв,lii: I]iдtкритi торIи

Назва закуltiвлi; ЩК 021:2015 09310000-5 Електрична енергiя (Постачання

електричноi еrrергiI)

Очiкувана BapTicTb IIре/{мета :зirкупiв.lfi: 552 000,00 грн

Очiкуваний обсяг Il(}c,l,illlaIItIл eJIcK,T,pIllltloi eHeprilz 92 000,00 грrt

обгрунтуваrIIIя рслзпriру бlo/lпcerilot,tl rIризначення: розмiр бюджетного

призначення визна.rоIlий вiдповiдIrо /Io розрахунку кошторису на2022 piK;

ОбгрунтуваIIIIя техlli.ltll{x та яtlcicltttx хараI(теристик преДМеТа ЗаКУПiВЛi:

Технiчrri та якiсlli хара}(l]Dl]lI,1,гI4I(I.I II])сдмету закупiвлi регУлrоЮТЬСЯ Та

встановлIоIотIrся ЗУ ((IIро риrlоr( сJlокl]llL{.tноТ сtлергiТ> вiд 1З.04.2017 ]ф 2019-

VПII, Правилами ро:]ilрjбrrого риIII(j/ сJIоI(,гl]l4чтrоi енергiТ (ПостаНоВа НКРЕКП
вiд 1 4.0З.201 8 р. J\Ъ З ] 2) (;rалi IiP})I]ji), Лirtензiйними умовами провадження

господарськоТ дiяльllос,r,i з Ilос,l,а,tlаIIIIя еlтек,гричноi енергii спожИВаЧУ

(Постанова I-IitРЕКГ] rзill '27.12.2017 р. IГл1469), Лiцеrrзiйними умовами
провадженIIя гост]о/{аl]сt,коТ /tiя:tr,lloc:r,i з розполiлу електричноi енергii

(Постанова IIKPEK1{ Bi21 21,1'.|.2О11 i). }Is L470), Порядком забезпечення

стандартiв якосr:i сJIеIL,I,I)оIIос,гаIl[-lIIlIя l,il IrаilанIlя компенсаriiТ споживаЧаМ За

Тх недотримаItI]я, зa,l,B()p/l)I(cllI.1M ]lо.,гtlIIоI]оIо I-IКРЕКП вiд 12.06.2018 j\ЪЗ75 та

iншими нормативIIо - Ilpat]ol]14N,II4 аI(,I,i,liчIи 1{инного законодавстВа У сфеРi

електроенергетики, яltсi pcI,}JIIolo,l,b взасмоtзiдносини cTopiH в процесi

постачання еJIектри,t Ttol' cr rcpl,iT.

Пунк,гом 1.1 .:1 t,J]aI]I{ l , l 1r()з,rliJt\i l IIPPEI1 визI]ачено, ш{о якiсть

електропостааlання - ilc tlellc.ltil: l;tlllII.1tIctIиx Регулятором показникiв (i iх

величин), якi xiil"ll1r;11,pl4зlzl,T ,p,, |)ilJcIIb rrалiйностi (безuерервrrостi)

електропостааIання, I(oi\iolllriйrlol' яt<ос,гi IIадаI{ня посJIуг з передаT i, розподiлУ
та постачання eJieK,I,])I4,tltol'ellclэt,ii', ll ,l,irl:tlrK якiс,гь еJIсктричrrоТ енергiТ.

Для забезгlе,tсt,ttll бсзtl.':l"lсt,l]]Iоi,() tIос,гачаI{ня елек'гричноТ енергii

Замовнику Y,lactlltK ,lr;бов'rI::./(-,it,сr1 з:цiйснrовати свосчасi{у закупiв-тtю

електричноТ еrтерl,iТ tз rlбс;,rгах, l]lo :ji:l IltljIc)KIIиx умов забезпеч8-ть з?.доволення

попиту на споживаIl ] 1,1 c-r] ()K1,1) l4l I t t lli' с t тс 
; 
l гi Т За мовником.

Учасник зобов'lt,.зус,t,Lсяt ,забсзItс:ч].r,ги комерцiйну якiсть постаЧаНня

електричноТ еtlергiТ, шrо tti:lэe7iбll,1ll(, I}II?.lclIe ],а IIовне iнформування Замовника

про умови tIос,гачаIlIt,,i сJlcK,гl)l,,,IlIol' clltlэt,iT, I1iни на електричну енергiю та

BapTicTb гlосJIуI,, IIlo ]I|illill(),гI,c,j, тI:lI[аIIIlяt роз'яснень полохtень aKTiB чинного



законодавс,I,ва, якими peгyJIIoIoT,i,crl вiдttосиlirа С,горir,r, ведення точних та
прозорих розрахункiв iз Замовtlиl(оNl) а,l,акож Mlor(jlиBic,l,b вирiшення спiрних
IIитаI-Iь шляхом лосудового BpeI,yJt tOIJitt.Iltя.

Параметри якосl,i еrrекr,росlгtергiТ в ,l,ollк.lx присдI{ання споживача в

нормальних умовах експлуаr,ацiТ rVL]"l{),I]b вi/tlrоIлiliа,ги па}раме,грам, визначеним

У ЛСТУ BNI 50160:2014 <Хараlс,геристиItи I,1аIIруги еJIектропостачання> в
електричних мережах загальтlоТ шризt tачеItос,гi.


