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Комунальне некомерuiйне пiдприсмство <{обропiльський чентр
н оТ медико-са н iTa р н оТ до IloMo ги)l fi обропiльськоi MicbKoi
ради

ервин

ОбrРУнryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлiо розмiру
бЮДжетного призначення, 9чiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi
(вiдповiдно до пункту 4lпостанови КМУ вiд 11,10.201б N9 710 <Про ефективне використання
державних кошrтiв> (зi змiнами))
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extti.trri. якiсrli \арLlк,т,ерисl,ики ,rовар). ,за предN,tетом
зlкr ttitl. ll ll()lJlIItltl Bi,tlltlбi;nIll tsсlаl|()в_lеltим заре.сIрованим
чинtlи\I tlор]\1а-I,иl]Iiи]чl ак,гаi\r чинного
законодавства
(ДеРЖltiвнип1 с,l,андар,| arl. технiчним у мовам).
(безпереб i йне) постачан ня (цiлодобово 24годlдобу).
I

Якiснi характеристики N,lають вiдповiдати пункту \.1 .2
-1ави l .1 . ро з-ri-лr,' l пррЕЕ.
а саме. що якiсть

e,lcK,1,1)()II()clatlill]llя lte

ttcpe,liK ви]начених Реl,улятороп,I,
ltliI)l]KI I lttlка,;ttикirз (i i'-x ве-,tичин)" якi харак-гериз} ють piBeHb
tl;r tiltrlt,. Ii t1,1, 111,.,1lL,lrlrllt,(lil е-lL'кГl)()Il()сГачаllНЯ. комершiйноi'
.{кr,r li l1.1 lilIlllя lll,!.l\l
t ttcllc_tlt,ti. p()lll()Ji.I} Ia п()сгаtlання
c, lcKI})tltIlll.,)l cllcl)I Il'. it liiKL,7li якiсtь еjlек.lричноi'енерr.ii'.
l."tcKtllLltIt)cIiltla_lbllиK lабезttечу,€,доl.риманltя

)
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Очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi
Обrрунтування очiкуваноi
BapTocTi предмета
tакупlв.пl

заг.rl,.Iьних.га

I,apillll()t]atIих ctatt_rapr-iB якостi
надання послуг
з
e-lcK,Ip()ll()Cllltli:lllt{я. [J l()\t.\ .tисll i tиl" що передбаченi зt.iднсl
'laKtlrrr. I IPPEt:.
l Itlllя_tкr ] 75.
кср" умов договору про
ll()c llItlill]Iiя c-lcKI l)l1Llti()r crrcpr ii (_lclttlBctpl, ttpo закупiв;trо) rа
itttttttr, ll()P\lll ll]l]ll(l-ttpitBtlBиx aK,t,iB, Зt.iднсl стаr-гi l8 Закон
Il()ка,]Ilики якtlсti е-ilек,l-роIlост,ачання повиннi вiдповiдати
l]елиttиItаN,1. що затвердженi Нацiона,чьною комiсiсю. шо
здiйснкlс де]эжавне регулювання У сферах енергетики та
ком\ нальних п()с. I\ г rНКРЕКП-).
lJзltt rIt,Bi lН()сlttlи
rti>K елекIро|lосlачаlьниками
та
cll()7iiIltJlltla\lи c.leK|[]иLttItli' ettept ii регчлк-ltt-lться наст,чпними
,l()K\\lclila\]ll: ]llK()Il()\l \'крiii'ttИ <<llptl ринOК е,tеК.ГРИЧНОi
Ctle1ll tt'', _\! ]()l9-\ lll Br_r tj.0-1.]()l7: Прави",Iа]\lи
роЗДрiбноt.о
Ilостановою
l)иllк\ c.leKtl)}1tlll()i сrrерr.ii",]ат.верлжених
llKI)1.1..ll Bi"t l] ()j.]0lt] рок! ,\г9 Зl2l Кодексом систем
ttcllc. llt,ti" ]illl]e}].lrl(el1()I () IlOclallOB()lO нкрЕкII вiд l4.03.20l8
I)()K\,\,, l{)9. l\().tClic()\l сисlе\.I розпо_ri_lr.,]атвер_]женого
lt()clitIl()lJ()ltl lll,.I)1_Iil l Bi_r ]-+,0j.20l8 року,Лс Зl0: Кодекссlгчt
Ktltlelltlriitttlt tl tlб.tlкr с_lек,гриtlн()i' errepl,ii'. затвердженоIt)
II()c,lilll()l}()l(l I-1}iI'I:KI I Bi.l l.}.03.20l 8 рокуЛЪЗ1l
l l()980tt.()(,) rpH з

lIаГ{I}

торгiвлi r.a сlльського
господарства Украiни затверджена примiрна методика
визначення очiкуванот BapTocTi предмета закупiвлi вiд
l8.02.2020 М 2'75, якою передбаченi методи визначення
J\4iHicrepcTBclпt розви,гк\, екtlttоп,tiки,

зак),Iliвлi. а ca\,te: 1) здiйснення
,]аI,а,пьtlо.|lоступноТ
iнформачiТ про
Il()lil\ к\. lСltlllr I а illla-li,]
Ltittr torlallr (rtlбtо ilrt|ltlрrrашiя ttpo L{itrи, що l\tlстя,гься в мережl

()tlIK\ l}alI()l lrap,| ос l I lIpe. l\l e,l,a

it,,е1,,,с, _l вi-tкриI()\l\ .loc'г),rti. спецiалiзованих торгiвельних
ь,litЙ:lаtt.tикii\" t] е-ilек,I,роtIних ка,гаJlогах, в електроннiй системi
:зaKy,ttiBe;tb <llрt,lзtlрсl>. 1tlЩо; 2) отримання комерцiйних
( ui rrових1 гtрtlгttllзиui й вiд виробникiв, офiцiйних представникiв
конкуренцii на
iли.lrерiв). ,,.l,.ru,,r,о,,икiв: 3) у разi обмеження
,га
врахов) ючи Тх специфiку . при
риItк\ IlевIiих TtlBapiB
()R\'к)]'LсЯ цlttи попереднlх закупlвель
рOзllll\\ llк\ викоI)ис,l
\lиIt\,"1lих rlерitlдiв (з урitхуванttяпt
tа'uбtl
l()l]ltl)\
i,tIl()1(]
ltll
attlt
pciB
itttlзеп,lних BiLI}1,1 ). Вiлгrовiлно
ttt
lllittti
itt-LcKc_i irlr|.,.rяrtii.

1

j.tll\)| 11glr, t||lrll. Ilри ви,]начсlti tlчiкrванот BapTocTi
llllc, l\lcl\ JaK\ ttiB-ti rtlBapiB. ptlбir та посJlуI, використовусться
tr llIlt lt \lcl,,11B rIrt,l)r])trlrtlllя ()чiк\tsан\)i' варг()сгi преJ\4еlч
tltKrtltt,,,i rlt 1,1r(ll1L, l(llllя 11,rllilltl)иlll.r цitt _t_lя п()_li1.Iьшоl()
ltl
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