
нIжинський дитячий Будинок-IнтЕрнАт

оБrрунтувАння
технiчних Та якiсних характеристик закупiвлi електричноi енергii,

розмiру бюджетного призначення, очiкуваноi вартосгi .rp"ir*" зацлпiвлi
(опрuлюOнюеmьсrl на вuконання посmановч КМУ Np

вчкорчсmання dержавнuх кошmiв> (зi змiна.п,lч))
710 Bid 11.10.2016 <Про ефюпuвне

iдентпфiкафйпrй код заIовпЕЕl в
фiзичнrп осiб - пiдпрrощiв та

, 1. Найменування, мiсцезнаходження та
€диному державному peccTpi юридичних осiб,
громадських формувань, його категорiя:

найменування замовникаi Нiжинський дитячий будинок-iнтернат;
мiсцезнаходження замовникаi вул. Березанська,44 а, rr. Нiяоrн, rObOO;
iдентифiкацiйний код замовника: 03 1В9883;
категорiя 3амоввика: З (пiдприсмства, уставови, органiзацii, зазначенi у Trprkri з частинипершоi cTaTTi 2 Закону Украiни (Про публiчнi закупiвлi>).

2. Назва предмета заlglпiвлi iз зазначенняit коду за €.дпниrrr заrсупiвельнимсповником (У разi подiлУ на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися ы;;;;-;;;;;;;лота) та назви вiдповiдних__класифiкаторiв предмета заlсупiвлi й частин предметазакупiвлi (лотiв) (за наявностi):
Електрична енергiя на 2022 piK (код за €ЗС {К 021z2OL5 09з10000-5 Електричнаенергiя): Електрична енергiя за адресою: м.Нiжин, вул.Березансь ка, 44 а-Столова

З. Видта iдентифiкатор процедури закупiвлi: ,-.tц-оиоч6-S

4, Очiкувана вартiсгь предмета закупiвлi: 356 400,00 грн (Триста п'ятдесят шiстьтисяч чотириста гривень 00 копiйок) враховуючи пдв 59 400,00 грн,

5 Обфунryвання очilсуваноi BapTocTi предмета закупiвлi
3амовником здiйснено розрахунок очiкуваноi 

""pro.ri ToBapiB / послуг методомпорiвняння ринкових цiн вiдповiдно до примiрноi методики визначення очiкуваноi BapTocTiпредмета закупiвлi, яка 3атверджена наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi тасiльського господарства Украiни 1В,02.2020 N9 275.
При цьому розрахунок очiкуваноi BapTocTi проводився згiдно з аналiзом цiнелектропостачальни KiB на електричну енергiю на дату формування очiкуваноi BapTocTiлредмета закупiвлi, !о цiнИ електричноТ енергiТ включена-вартiсть електричноi енергii,закупованоТ електропостаЧальником на оптовому ринку електричноi енергii(внутрiшньодобовому ринк.у або ринку електричноi енергii на добу напередJ, послуги зпередачi електричноi енергii, нацiнка еле*тропосrачальника та Bci визначенi законодавством

податки та збори.

6. Розмiр бюджетного призначення i
Закупiвля здiйснюеться на очiкувану BapTicTb.

7. Нормативно-правове регулювання.
Закупiвля електричноТ енергii, технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi

регулюються та встановлюються Законом YKpaiHl: <Про ринок "ru*rp".rroi енергii> (дiлi -_3_акон), 
Правилами роздрiбного рr"*у .r.*rричноi: енергii, ,"r"фд*"""ми постановоюнацiональноi koMicii, що здiйснюе державне p".yi,ou""n" у сферах енергетики та комунальнихпослуг (далi - нкрЕкп] вiд_14.0З.2018 Na з12 (далi _ пвiвв), 

-3"*оrо" 
УкраТни <Про публiчнiзакупiвлi> вiд 25.12.2015 Ns 922-VIII (далi - Закон про закупiвлiJ, Кодексом системи розподiлу,

.



затвердженим постановою Нацiональноi koMicii реryлювання електроенергети ки та;комунальних послуг Украiни вiд 14.03.201В Na з10 (далi - КСР), Порядко" ,io"rn""un"" .'стандартiв якостi електропостачання та надання компенсацiй .по*й".""" ;; ;;;;;;;;;; 'затвердженим постановою нкрЕкП вiд 12.06.2018 Ns З75 (далi - Порядок Na з75), 
"i ir*r",нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупiвлi,

В. 3агальнi положення.
3гiдно з пунктом 26 cTaTTi 1 Закону електрична енергiя - енергiя, що виробляеться нао6'ектах електроенергетики i с товаром, np"r"".rb"r" для купiвлi-продаясу. Статтею 56 Законувизначено, що постачання електричноi енергii cno*""r""" здiИсrюетьсiелектропостачальниками, якi отримали вiдповiдну лiцензiю, за договором постачанняелектричноi енергiТ споживачу. - 

, i.
Iнформацiя про електропостачальника повинна мiститись у перелiку (лiцензiйному .-pe€cтpi нкрЕкп) cyd'eKTiB господарювання, якi вiдповiдно до вимог i"*ory orp""ur" ,lц."riЬ ,,-.на правО провадженнЯ господарськоi дiяльностi з постачання 

"п.*rрп""Ьi .r"p.li] "*й ',iрозмiщено_ на офiцiйному вебсайтi нкРЕкп у роrдiri,- 
- ;;;;;й;; '

сЕерч / Лiцензування / Реестри лiцензiатiв [вид дiяльностi-- пЪсйап"" .]ййiйенергii).
Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричноi енергii на об'ектзамовника, який знаходиться за адресою: YKpaiHa, 16600, ;.нiжип, вул.Березанська, 44 а-Нiживський дитячиЙ будинок-iнiер"", ," пiдключениЙ до мiсцевих розподiльчих мережвiдповiдно до вимог Кодексу розподiльчих систем, технiчнi та якiснi характеристики якоi

:.:.::::l_:a{]:вЦати нормам чинного на територii Украiни ,.*о"од"".r"", державним,мlжнародним стандартам та вимогам державноi полiтики Украiни 
" 

.rryai iахисту довкiлля.

9. Обrрунтуваннятехнiчниххарактеристик.
TepMiH постачання. I_(iлодобово по обох лотах допостачання електричноi енергii Споживачу € дата, зазначена

уклаdання 0оеовору) по З1,,1,2.2О22 р.

З1,.1,Z,2022 включно. Початком
в Заявi - при€днання (або з dаmч

Кiлькiсною характеристикою предмета закупiвлi с обсяг споживання електричноiенергii, За одиницю вимi_ру кiлькостi електричноi енергii приймасться кiловат-година, якадорiвнюе кiлькостi енергii, спожитоi пристроями гот)rжнiстю в один кiловат протягом однiеiгодини, Обсяг, необхiдний для забезпечення дiяльносii ," 
"r"a""" потреб об'ектiв замовника,та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить: Електричнаенергiя за адресою: м.Нiжин, вул.Березанська, 44 а -Столо ba-TSZOO,iЁr. 

"од "" 2022 р;

10. Обrрунтуванняякiсниххарактеристик.
Пунктом 1.L.2 глави 1.1 роздiлу I ПРРЕЁ визначено, що якiсть електропостачання - цеперелiк визначених Регулятором показникiв [i ix величин), якi хараiтеризують piBe'bнадiйностi (безперервноСтi) електропоСтачання, комерцiйноi якосri ,ада""я послуг з передачi,

розподiлу та постачання електричноi енергii, а також якiсть електричноi енергii.
Електропостачальник забезпечуе дотримання загальних та гарантованих стандартiвякостi надання послуг з електропостачання, у тому числi тих, що передбаченi згiдно зПорядком No З75, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричноi енергii(договору про закупiвлю) та iншими ,орr""r""u-правовими актами. Згiдно зi статтею 1ВЗакону показники якостi електропостачання повиннi вiдповiдати величинам, що затвердженiнкРЕкП. Вiдповiдно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 роздiлу XI КСР параметри якостiелектричноi енергii в точках приеднання споживачiв у нормальних умовах експлуатацiТ маютьвiдповiдати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50i60:201+ .Х.р"*r"рпстики напругиелектропостачання в електричних мережах загального призначення). Стосовно технiчних,якiсних характеристик предмета 3акупiвлi передбачаеться необхiднiсть застосування заходiв iззахисту довкiлля, у тому числi пiд час виконання договору 

-про 
закупiвлю.Електропостачальник зобов'язуеться дотримуватися передбачени" .r"""r" законодавствомвимог щодо застосування заходiв iз захисту довкiлля.



Електропостачальник зобов'язусться здiйснювати сво€часну закупiвлю електричноiенергiТ в обсягах для забезпечення безперерв"Ь.о ,"д""r" послуг iз посiачання електричноiенергii споживачу (замовнику), що r" ,"rЪ*rr* умов забезпечrrо ,"до"оr""ня попиту наспоживання електричноi енергii споживачу (замовнику), Вru*rропоa""-""'rоriик зобов'язуетьсязабезпечити комерцiйну якiсiь послуг,;*i 
",;;;;;о." споживачу (замовнику), що передбачасВЧаСНе Та ПОВНе iНфОРМУВаНня споживача (замовника) "ЙЙ";;';;;;"ii"п" ur"*rpn""oTенергii, цiни на електричну енергiю 

"а 
,"priar" послуг, що надаються, надання ро3'ясненьположень aKTiB чинного законодавсrва, якими регулюються вiдносини мiжелектропостачальником та 

_ 
споживачем (замовником), 

""j""r" точних та прозорихрозрахункiв iз споживачем (замовником), , ,"*ож можливiсть вирiшення спiрних питаньшляхом досудового вреryлювання. Споживач (замовник) 
""a 

np""o 
"'"-о"рrоr"""" ко}rпенсацiiза недотримання показникiв комерцiйноi якостi ,"д"r"" no*f. 

'- 
по"r"чальником.постачальник зобов'язуеться надавати компенсацiю споживачу (замовнику) за недотриманняпоказникiВ комерцiйноi якостi наданНя послуГ постачальникОм у порядку, ЗаТВеРДЖеНОItlУРегулятором, та опублiкувати на сво€му офiцiЙному вебсайтi порядок 

""д"r"" компенсацiй таix розмiри.

|1" Обгрунтуванця^ пр_оведення переговорноi процедDи: Вiдкритi торги буловiдмiнено 2 рази (1, раз за UА-2б2l-ri-оZ-ооZзii-"'о.оrоr""о 02.L2.2O21,Ta 2 раз за UA-2021-12-20-0017в5-а оголошенО 20.|2.202t ро*у; у-з"Ъr*у з автоматичною вiдмiною процедуриВiДКРИТИХ ТОРГiВ, У тому числi 
"".r*о"о iJ"'roro"l, ".р", "й.йr;;;;;;;r"r"оi кiлькостiтендерних пропозицiй, визначеноi 3аконом УкраiнЙ оПiо пуdлiчнi ,"*yii-l, вiдповiдно допунктiв 1 ч.2 ст.40 цього Закону, ми проводимо пЪр".о"ор"у процедуру

уповноважена особа
нiжинський дитячий
будинок-iнтепнат
(н а йме ну в а н ня за"lуl о в н u ка )

Ц€
(iH прIзвищЕ)

талiя 3AXAPKIB
iцiал,


