
Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру
бюджетнtlгo призначення, очiкуваноi BapTocTi iредмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 4l постанови КМУ вiд 11.10.2016 Jф 710 <Про ефективне використання
державних коштiв> (зi змiнами))

м. Тернопiль <02> грудня2021'р.

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в
€диному державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, його категорiя: Щержавний професiйно-технiчний навчальний
заклад кТернопiльське вище професiйне уrилище ресторанного cepBicy i торгiвлi>; пр. С.
Бандери, З2; код СДРПОУ - 02547688; категорiя заN{овника - юридична особа, яка
забезпечуе потреби держави або територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним
словIIиком (у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного
лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета
закупiвлi (лотiв) (за наявностi): !К 021:2015:09310000-5 Електрична енергiя (Лот JФl-
Електрична енергiя для навчЕlльного корпусу м. Тернопiль, пр. С. Бандери 32; виробнича
майстерня м. Тернопiль, пр. С. Бандери 32; iда;rьня м. Тернопiль, пр. С. Еандери 28;
котельня м. Тернопiль, вул. Лозовецька22. Лот J\b2 - Електрична енергiя для Гуртожиткiв м.
Тернопiль, пр. С. Бандери 28, вул. Лозовецька22.)

3. Вид закупiвлi: вiдкритi торги.

4. iдентифiкатора закупiвлi: LrA-2021-12-02-002014-c.

5. Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета заIryпiвлi:
Закупiвля електричЕоi енергii, технiчнi та якiснi характеристики предмета .злакупiвлi

регулюються та встaновлюються Законом Украiни <Про ринок електричноi енергiТ> (далi -Закон), Правилами роздрiбного ринку електричноi енергiТ, затвердженими постановою
Нацiональноi KoMicii , що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунаJIьних послуг (да,тi - НКРЕКП) вiд 14.0З.2018 Jф 312 (да,lri - ПРРЕЕ), Законом
Украiни кПро публiчнi закупiвлi> вiд 25.12.2015 J\Ъ 922-УТП (да_rri - Закон про закупiвлi),
Кодексом системи розподiлу, затвердженим постановою Нацiональноi KoMiciT регулювання
електроенергетики та комунальних послуг Украiни вiд 14.03.2018 J\Ъ 310 (далi - КСР),
Порядком забезпечення стандартiв якостi електропостачання та надання компенсацiй
споживачам за ik недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП ьiд 12.06.2018 Jф 375
(далi - Порядок J\Ъ З75), та iншими нормативно-правовими актами, що стосуються lтредмета
закупiвлi.

TepMiH постачання - з 0|.0|.2022р. по 3 t.122022 р.
Кiлькiсною характеристикою предмета закупiвлi е обсяг споживання електричноi енергii.

За одиницю вимiру кiлькостi електричноi енергii приймаеться кiловат-година, яка дорiвнюе
кiлькостi енергii, спожитоi пристроями потужнiстю в один кiловат rrротягом однiеi години.
Обсяг, необхiдниtа для забезпечення дiяльностi та власних потреб об'ектiв зЕIмовника, та
враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить]

Лот J\Гsl-Електрична енергiя для нilвчitльного корпусу, виробнича майстерня, iда,тьняо

котельня - 75000 кВm*еоd.
Лот J\Ъ2 - Електрична енергiя для гуртожиткiв - 100000 кВm*zоd.
Пунктом 1.1.2 глави 1.1 роздiлу I ПРРЕЕ визначено, що якiсть електропостачання - це

перелiк визначених Регулятором показникiв (i ik величин), якi характеризують piBeHb
надiйностi (безперервностi) електропостачання, комерцiйноi якостi надання послуг з
передачi, розподiлу,Ъ.rосrаrа"н, елё*rричноi енергii, а також якiсть електричноi енергii.

ЕлектропостачаJIьник забезпечус дотримання загальних та гарантоЁаних стандартiв якостi
надання послуг з електропостачання, у тому числi тих, що передбаченi згiдно з Порядком J\Гч



375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умов€lNли договору про постачання електричноi енергiТ (логовору
про закупiвлю) та iншими нормативно-правовими актами.'Згiдно зi статтею 18 Закону
покiвники якостi електропостачання повиннi вiдповiдати величин€lм, що затвердженi
НКРЕКП. Вiдповiдно до положень п}цкту ||.4.6 глави 11.4 роздiлу XI КСР параметри якостi
електричноi енергii в точках приеднання споживачiв у нормальних }мовах експлуатацii
мають вiдповiдати параN,{етраN{, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 кХарактеристики
напруги електропостачання в електричних мережах загr}льного rrризначення>>. Стосовно
технiчних, якiсних характеристик предмета закупiвлi передбачаеться необхiднiсть
застосування заходiв iз захисту довкiлля, у тому числi пiд час викоЕання договору про
закупiвлю. ЕлектроtIостачальник зобов'язусться дотримуватися передбачених чинним
законодавством вимог щодо застосування заходiв iз захисту довкiлля.

б. Розмiр бюджетного призЕачення: 66З000,00 грн. з ПЩВ.
Лот Ngl-Електрична енергiя для навчЕrльного корпусу, виробнича майстерня, iдальня,

котельня - 495000,00 zpH. з ПfВ.
Лот J$2 - Електрична енергiя для гуртожиткiв - 168000,00 zpH. з П,ЩВ.

7. Обrрунryвання розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення

визначений вiдповiдно до розрахунку кошторису на2022 piK

8. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 66З000,00 грн. з ПДВ.
Лот Jфl-ЕлектричЕа енергiя дJuI навчального корпусу, виробнича майстерня, iдальня,

котельня - 495000,00 zрн. з ПfВ.
Лот J\гs2 - Електрична енергiя для гуртожиткiв - 168000,00 zpH. з ПfВ.

9. Обrрунryвання очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi:
Визначення очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi обумовлено аналiзом споживання

(рiчного та мiсячного) електричноi енергii за календарний piK (бюджетний перiод) 2020 та
202| рр.. Замовником здiйснено розрzжунок очiкуваноТ 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 УкраiЪи 18.02.2020 ]ф 275.

При цьому розрzжунок очiкуваноi BapTocTi проводився згiдно з аналiзом цiн
електропостачальникiв на електричну енергiю на дату формування очiкуваноi вартэстi
предмета закупiвлi. До цiни електричноi енергiТ вкJIючена BapTicTb електричноТ енергiТ,
закупованоi електроrrостачальником на оптовому ринку електричноi енергiТ
(внутрiшньодобовому ринку або ринку електричноi енергii на добу наперед), послуги з

передачi електричноТ енергii, нацiнка електропостачаJIьника та Bci визначенi законодавством
податки та збори.
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