КомуналЬне некомерцiЙпе пiдприсмСтво <<Щобропiльський центр
первинноi медико-санiтарноi допомоги> Щобропiльськоi MicbKoi ради

Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру
бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi предмета заrсупiвлi
(вiдповiдно до пункту 41постанови КМУ вiд 11.10.2016 Jф 710 кПро ефективне використання
державних коштiв>> (зi змiнали))
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Назва предмета закупiвлi

Електрична енергiя (ЩК 021:2015
Електрична енергiя)
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Вид процедури

Вiдкритi торги

J

1

Iдентифiкатор закупiвлi

U л-2021 -10-07_005
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Обгрунryвання технiчних
та якiсних характеристик
предмета закупiвлi

Технiчнi та якiонi характеристики предмета зак}тIlвлl
визначенi вiдповiдно до потреб замовника та з
урахуванням вимог законодавства (зУ кПро ринок
ЬлектричноТ енергii> вiд 1З.04.20117 М 2019-VIII (i.
змiнами та доповненнями; Постанова Начiонаrrьноi
KoMicii, що здiйснюс реryJIювання у сферах енергетики
та комунальних послуг вiд t4.03.2018 J\Ъ 312 <Про
затвердження Правил розлрiбного ринку олектричноi
енергii> (iз змiнами та доповненнями); Постанова

I

1

69-ь

Нацiональноi KoMicii,

що здiйснюе

лержавне
fiослуг
комунальних
регулювання у сферах еноргетики та
t+.ОЗ.Z018 Jt 310 кПро затвердження Кодексу систем
"lд
розподiлу> (iз змiнаlrли та доповненнями); Постанова
Нацiона;rьноi KoMicii, що здiйснюе лержавне
послуг
регулювання у сферах енерготики та комунаJIьних

вiд

14.0з.2018 Ns 309 <Про затвердження Кодексу
системИ передачi> (iЗ змiнаrrли та доповненнями);
Постанова Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс лержавне
реryлюванняу сферах 9нергетики та комуflальних послуг
вiд 14.03.2018 J\Ъ 311 <Про затверджоння Колексу
комерчiйного облiку електритIноТ енергiill (iз змiналли та
доповненЕши); Постанова НКРЕКП вiд 27.|2.2017 Jф
1469 <Про затвердження Лiцензiйних умов провалження
господарськоi дiяльностi з постачаЕня електричноi
енергii споживачу> (iз змiнами); Iншi нормативноправовi акти).
Якiсть постачання електричноi енергii: - безперервне
(безперебiйне) постачання (цiлодобово 24годlдобч).
Згiдно Закону Украiни <Про ринок електричноi
енергii> - показники якостi олектроrтостачання повиннi
вiдповiдати величинам, що затвердженi Нацiональною
комiсiею, що здiйснюе держЕIвне регуJIювання у сферах
енергетики та комунальних посJгуг.
точках
параметри якостi електричноi еноргiт

приеднання споживачiв

у

в

нормальних умовах

оксплуатацii MaroTb вiдповiдати параметраIu, визначеним
дстУ EN 50160:2014 кХарактеристики напрупд
елоктропостачання в елек

у
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Очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi
Обrрунryвання очiкуваноi
BapTocTi предмета
залупiвлi

61446'1,00 грн.

]!з:j

методика визнЕгIеЕня очiкуваноi BapTocTi предмета

275, якою передбаченi методи
очiкуваноi BapTocTi прелмета закупiвлi, а

закупiвлi вiд 18.02.2020

J\Ъ

"ra"u"a"*rя
саме: l)здiйснення пошуку, збору та ана,пiз
загальнодоступноi iнформаuii про uiну товару (тобто
iнформацiя про цiни, що мiстяться в мережi iHTepHeT у
вijкритому досryпi, спецiа;liзованих торгiвельних
майданчикzж, в електронних каталогzlх, в електроннiй
системi закупiвель кПрозоро>, тощо; 2)отримання
комерuiйних (цiнових) пропозицiй вiд виробникiв,
офiцйних представникiв (лилерiв), постача-тrьникiв; З) у
p*i об*.*е""" по"оуренцii на риЕку певних ToBapiB та

спечифiку при розрахунку
використовуються цiни попереднiх закупiвель

враховуючи

iх

аrrалогiчного товару таlабо минулих перiолiв (з
iноземних
урахуванням iндексу iнфляuii, змiни kypciB
визначенi
при
ььюо. Вiдповiдно до вказаноi методики,
очiкуваноТ BapTocTi предмету закупiвлi ToBapiB, робiт та
послуГ використовуеться один iз методiв формування
очiкуваноi BapTocTi предмоту закупiвлi та проведення
монiторингу чiн для подальшого укладення договорlв,
Визначення очiкуваноi BapTocTi предмета з.акупiвлi
здiйснюва.ltося iз застосранням. одного з методiв
вищевказаного rrорядкуо & саме: дiюча цlна станом на
01.10.21р. 2]0 грн*1,062 (коефiцiент визначений
iнструкurею До складання бюджетних запитiв на 2022

уповноважена особа
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I.I.Колодяжна

