
НIЖИНСЬКИИ ДИТЯЧИИ БУДИНОК-IНТЕРНАТ

оБrрунтувАння
технiчних та якiсних характеристцк закупiвлi електричноi енергii', розмiру ,

бюджетного призначення, очiцrваноi вартосгi предмета закупiвлi .]*
.'.

(опрuлюОнюеmься на вuконання посmановч КМУ N9 710 BiO 11.10.2016 оПро ефекmuвБ\ifi
вuкорчсmання dержавнuх KoulmiB> (зi змiналlч)) , 

jf

1, Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €диному .

державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формуванц його категорiя

найменування замовника: Нiжинськи й дитячий будинок-iнтернат;
мiсцезнаходження замовникаi вул. Березанська,44 а, м. Нiжин, 16600;
iдентифiкацiйний код замовника: 0З 1В9883;
КаТегОрiя замовника: З (пiдприемства, установи, органiзацii; зазначенi у пунктi 3 частини першоi ]

cTaTTi 2 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>J. 
]

. ,:
2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним словником : .. .

ý разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися сгосовно кожного лота) !

та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi й частин предмета 
_

закупiвлi (лотiв) (за наявностi):
Електрична енергiя на 2022 piK (код за €3С ДК 021:2015 09З10000-5 Електрична енергiя); -

Електрична енергiя за адресою: м.Нiжин, вул.Березанська, 44 а -Будинок-iнтернат (населений
пун кт),

З. Вид та iдентифiкатор процедури закупiвлi: lД-Ю"l Р - О| lЦ - 0О0 f5 6- а
4. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 126 7З9,Z0 [Сто двадцять шiсть тисяч ciMcoT

тридцять дев'ять гривень 20 копiйок) в т.ч.ПfВ Z||ZЗ,20 грн та розподiл електричноi
енергiТ.

5. Обrрунтування очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi
Замовником здiйснено розрахунок очiкуваноi BapTocTi ToBapiB / послуг методом

порiвняння ринкових цiн вiдповiдно до примiрноI методики визначення очiкуваноi BapTocTi
предмета закупiвлi, яка затверджена наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та
сiльського господарства Украiни 18.02,2020 N9 27r.

При цьому розрахунок очiкуваноi BapTocTi проводився згiдно з аналiзом цiн
електропостачал ьн и KiB на електричну енергiю на дату формування очiкуваноТ BapTocTi
предмета закупiвлi. .Що цiни електричноi енергii включена BapTicTb електричноi енергii,
закупованоi електропостачальником на оптовому ринку електричноi енергii
(внутрiшньодобовому ринку або ринку електричноi енергii на добу наперед), послуги з
передачi електричноi енергii, нацiнка електропостачал ьн и ка та Bci визначенi законодавством .

податки та збори.

6. Розмiр бюджетного призначення:
Закупiвля здiйснюсться на очiкувану BapTicTb.

7. Нормативно-правовереryлювання.
Закупiвля електричноi енергii, технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi

реryлюються та встановлюються Законом Украiни кПро ринок електричноi енергii) (далi -Закон), Правилами роздрiбного ринку електричноi енергii, затвердженими постановою
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних



послуг (далi - НкРЕкП) вiд 14.0З.201В Ns З12 [далi - ПРРЕЕ], Законом Украiни <Про публiчнi
ЗаКУПiВЛi> ВiД 25.12.2015 Na 92Z-VIII (далi - 3акон про закупiвлi], Кодексом системи розподiлу, _,
затвердженим постановою Нацiональноi koMicii реryлювання електроенергетики тх .

комунальних послуг Украiни вiд 14.03.201В N9 з10 (далi - КСР), Порядком забезпечення
стандартiв якостi електропостачан ня та надання компенсацiЙ споживачам за ix недотримання,
затвердженим постановою нкРЕкп вiд 12.06.2018 Na З75 [далi - Порядок Na З75), та iншими
нормати вно-правовим и актами, що стосуються предмета закупiвлi.

В. 3агальнi положення.
Згiдно з пунктом 26 cTaTTi 1 Закону електрична енергiя - енергiя, що виробляеться на

о6'сктах електроенергети ки i е товаром, призначеним для купiвлi-продажу. Статтею 56 3акону
визначено, що постачання електричноi енергii споживачам здiйснюеться
електропостачальниками, якi отримали вiдповiдну лiцензiю, за договором постачання
електричноi енергii споживачу,

Iнформацiя про електропостачальника повинна мiститись у перелiку (лiцензiйному peecтpi 
_ .

НКРЕКП) cyd'eKTiB господарювання, якi вiдповiдно до вимог Закону отримали лiцензiю на .'

право провадження господарськоi дiяльностi з постачання електричноi енергii, який
розмlцено на офiцiйному вебсайтi нкрЕкп
енеDгiя / Лiцензчвання / Ресстои лiцензiатiв [вид дiяльностi
енергii).

Електропостачальн и к повинен забезпечити поставку електричноi енергii на об'ект ,

замовника, який знаходиться за адресою: YKpaiHa, 16600, м.Нiжин, вул.Березанська, 44 а-
Нiжинський дитячий будинок-iнтернат та пiдключений до мiсцевих розподiльчих мереж

електричноi енергii Споживачу е дата, зазначена в Заявi - приеднання (або з 1аmu уклаdання ,,

0оеовору) по ЗL.L2.2022 р,
Кiлькiсною характеристикою предмета закупiвлi с обсяг споживання електричноi енергii', .

3а одиницю вимiру кiлькостi електричноi енергiI приймаеться кiловат-година, яка дорiвнюс
кiлькостi енергii, спожитоi пристроями пот)rжнiстю в один кiловат протягом однiеi години,
06сяг, необхiдний для забезпечення дiяльностi та власних потреб o6'eKTiB замовника, та
враховУючи обсяги споживання переднього календарного року, становить: - Електрична
енергiя за адресою: м.Нiжин, вул.Березанська, 44 а -Будинок-iнтернат (населений пункт)-
75440 кВт. rодна2О2Zр,

10. Обrрунryвання якiсних характеристик.
Пунктом |.L.2 глави 1,1 роздiлу I ПРРЕЕ визначено, цо якiсть електропостачання - це ,

перелiк визначених Регулятором показникiв (i ix величин), якi характеризують piBeHb .

надiЙностi (6езперервностi) електропостачання, комерцiйноi якостi надання послуг з передачi,
розподiлу та постачання електричноi енергii, а також якiсть електричноi енергii.
Електропостачальник забезпечус дотримання загальних та гарантованих стандартiв якостi
надання послуг з електропостача н ня, у тому чис.,Ii тих, що передбаченi згiдно з Порядком Na
З75, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричноi енергii (договору про
закупiвлюJ та iншими нормативно-правовими актами,3гiдно зi статтею 1В 3акону показники
якостi електропостачання повиннi вiдповiдати величинам, що затвердженi НКРЕКП.
Вiдповiдно до положень пункту 11.4.6 глави 1,1,4 роздiлу XI КСР параметри якостi електричноi'
енергii в точках при€днання споживачiв у нормальних умовах експлуатацii мають вiдповiдати
параМетрам, визначеним у {СТУ EN 50],60:2014 <Характеристики напруги електропостачання
В еЛектричних мережах 3агального призначення>. Стосовно технiчних, якiсних характеристик .
ПРедМета закУпiвлi передбачаеться необхiднiсть застосування заходiв iз захисту довкiлля, у

роздiлi: Електрична

- постачання електричноt'



ЕлектропостаЧальниК зобов'язуеться здiйснювати своечасну закупiвлю електричноi енергii вобсягах для забезпечення безперервного надання послуг iз поста"аппя електричноТ енергiiспоживачу [замовнику), що 3а належних умов забезпечать задоволення политу на споживання
електричноi енергii споживачу (замовнику). Електропостачальник зобов'язуеться забезпечитикомерцiйну якiсть послуг, якi надаються спожи"iчу (замовнику), що п"р"до".,.. ;;.;; ;;повне iнформування споживача (замовникаJ про умови постачання електричноi енергii, цiнина електричнУ енергiю та BapTicTb послуг, що надаються, надання роз'ясrЪнь положЁнь aKTiB,]iчинного 3аконодавства, якими регулюються вiдносини мiж електропостачальником таспоживачем [замовникомJ, ведення точних та прозорих розрахункiв iз споживачем'(замовником), а також . можливiсть вирiшення спiрних ппrjно' ,r""о" ;;;у^;;;;;врегулювання. Споживач (замовник) мае право на отримання компенсацii за недотримання
показникiв комерцiйноi якостi надання послуг постачальником. Постачальник зобов'язуеться
надавати компенсацiю споживачу (замовнику) за недотримання показникiв комерцiйноi якостi
надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Реryлятором, ,а опубri*у""r, 

""своему офiцiйному вебсайтi порядок надання компЬнсацiй тЪ ix рЬзмiри.

тому числi пiд час виконання
дотримуватися передбачених
захисту довкiлля.

уповноважена особа
Нiжинський дитячий
будинок-iнтернат

договору про закупiвлю. Електропостачальник зобов'язуеться
чинним законодавством вимог щодо застосування заходiв iз

Наталiя ЗАхАРкIВ

11. ОбгрунryванНя проведеЕнЯ переговорноi процедуриl Вiдкритi торги було вiдмiнено
2 рази (\ раз за UA-2021 -|2-02-002з5L-а оголошено O2.L2.202ITa 2 раз заlJД-202L-72-2о-
0017В5-а оголошено 20.72,2О21, року) узв'язку з автоматичною вiдмiною процедури вiдкритих
торгiв, у тому числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть достатньоi кiлькостi ,a"дaр""*
пропозицiй, визначеноI Законом Украiни <Про публiчнi закупiвлi> вiдповiдно до пунктiв 1 ч.2
ст.40 цього 3акону, ми проводимо переговорну процедуру

пiдпис,


