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Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик Чредмета закупiвлi, розмiру

бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

(вiдповiдно до п},нкту 41 по^станови КМУ вiд 11.10.2016 Jф 710 кПро ефективне використання

державних коштiв>> (зi змiнами))

<20> грулня2021'р.
м. Тернопiль

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в

€диному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних. осiб - пiдприсмцiв та

громадських формувань, його катЪгорiя: .Щержавний професiо::]::"*"ий навчальний

заклаД <ТернопiЛьське вище професiйн" у.r"п"ще ресторu}нного cepBicy i торгiвлi>; пр, С,

Бандери, З2; код сдрпоу - 025а7688; nur..opi" замовника _ юридична особа, яка

забезпечуе потреби держави або територiальноi громади,

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

словником (у раЪi подiлу Еа лоти TaKi BИoMocTi повиннi зазначатися стосовно кожного

лота)..u "uriпirиповцних 
класифiкаторiв предм:I1закупiвлi i частин предмета

закупiвлi (лотiв) (.u 
"o"rrrocTi): 

fiK OZt:ZO1S:O9з 10000-5 Електрична енергiя (Лот Nчl-

iпЪ*rр"""u.".р.i" длrI навчального корпусу м. Тернопiль, пр, С, Бандерлr 32; виробнича

майстерня м. Тернопiль, пр. С. Бандер;Зi; iдальня м. Тернопiль, пр, С_ Бандери 28;

котельня м. Тернопiль, вул. Лозовецйа22,. ЛотJ\Ь2 - Електрична енергiя для Гlртожиткiв м,

ТернопiлЬ, гrр. С. БандерИ 28, вул. Лозовецька 22,)

1. вид закупiвлi та fiентифiкатор закупiвлi: переговоРНа ПРОЦеДУРа UA-202t-]'2-20-

013 896-с

2. Обгрунryвання проведення переговорноi процедури:

,Щержавним професйно-технiчним Еавчальним закJIадом <Тернопiльське. вище

професiйне r{илище ресторанного cepBicy i торгiвлi>, було оголошено процедури вiдкрити

торгiв за номераI\dи: тJл-2021-12-02-002014-с та uД-zОzt-t1-1б-004817-а, 
'ЯКi бУЛИ

автоматично вiдмiненi електронIIою системою Прозорро на пiдставi вiдсутностi достатнiй

кiлькостi учасникiв , а саме подання для yracTi у вiдкритих торгах менше двох тендерних

,r|оrrо.ruЙ д"Ф:lrur", rr{о пiдтвердж}.ють наявнiсть умов застосування переговорноi

процедури закупtвлi с звlт про результати IIроведенЕя процедури закупiвлi Uд-2021-12-02-

002014-с та звiт про резулЬтати IIроведення гrроцедури закупiвлi UA-2021-11-16-00481'7-a, З

метою органiзацiт Закупiвлi, з урахуванням стъттi 1i-закону, вiдповiдно до частинп 2 стжтi

1з Закону Замовники можуть застосовувати переговорну процедуру защтriвлi як виняток та

вiдповiдно до }мов, визначеЕих у частинi 2 cTaTTi 40 Закону. Отже, враховуючи вище

наведене, Закупiвля для Замовника може бlти здiйснена на пiдставi пункту | частпrFIп 2

cTaTTi 40 Закону, а саме якщо було двiчi вiдмiнено щоцедуру вiдкритих торгiв, у тому числi

частково (за лотом), через вiдсутнiсть достатньоi кiлiкостi тендерних IIропозицiй, визначеноi

цим Законом. При цьому 1rредмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi характеристики, а також

вимоги до у{асника процедур" .uоуrriвлi не повиннi вiдрiзнятися вiд вимог, що були

визначенi за]\[овником у тендернiй документацiТ,

3. Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик преДмета закУ,,,*i1 
-,-

закупiвл.г електричЕоi енергii, технiчнi та якiснi характеристики предмета закупlвл1

регулюються та u.ru"o*n'oori." законом украiни кпро ринок електричноi енергii> (далi --закон), 
Правила:rли роздрiбного ринку електричноi енергii, затверцженими постанозою

нацiона-шьнот koMicii , ho здiйiнюе державне регулюванIrя у сферах енергетики та

комунаJIьних послуг (далi _ нкрЕкп) вiд 14.0з2018 J\ъ з12 (далi _ пррЕЕ), законом

Украiни кПро ,rуОоiЙ закупiвлi> вiд2'5.12.2015 Ns g22-yI1,| (да-,li - Закон про закупiвлi),

Кодексом .".r.й" розподiлу, .й.рл*еним lrостановою Нацiональноi KoMiciT регулювання

електроенергетики та комунал""", послуг Украiни вiд 14,03,2Q18 Jt 310 (далi - кср),

i-й;";'забезпече*r"" стандартiв якостi .п.пrропостачання та надання компенсацiй

споживачам за lx недотримаЕня, затвердженим постановою нкрЕкп вiд |2,06,2018 Jф 375



(далi - Порядок Nч З75), та iншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета

закупiвлi.
'iepMiH постачання - з 01,.0I .2022р. по 3 |,t220D р, _
кiлькiсною характеристикою предмета зацтriвлi с обсяг споживаЕня електрично1 енергll,

За одиницю вимiру кiлькостi .п"*Ър"rrrоТ енергii приймаеться кiловат-годиЕа, яка дорiвнюе

кiлькостi енергii, спожитоi пристроями потужнiстю в один кiловат протягом однiет години,

обсяг, необхlдний для забезпечення дiяльностi та власних потреб об'сктiв замовника, та

враховуючи обсяги сIIоживанЕя переднього календарного роКУ, становить:

Лот лГsl-Електрищ{а енергiЯ дп" *ru"r*ьного корпусу, виробнича майстерня, iдальня,

котельня - 75000 кВm*zоd,

Лот JrlЪ2 - Електрична енергiя дJUI гуртожиткiв - 100000 кВm*zоd,

Пунктом 1.1.2 iлави 1.1 розлiлу I ПРРЕЕ визначено, що якiсть електропостачаIIня - це

перелiК визначенИх РегуляТором поКазникiВ (i iх величин), якi характериз},ють piBeHb

надiйностi (безперервностi) Ъп"*rроr,остачання, т:мерцiй:о]_,]::тл__:зт_lf л,11,jI, 
,

передачi, розподiлу та постачаЕня електричноi енергiт, а також якiсть електрично1 енерг11,

ЕлектропостачальЕик забезпечу€ дотримаЕня загальних та гарантованих стандартiв якостi

наданнЯ послуГ з електроПостачаннЯ, у томУ числi тих, щО передбаченi згiдно з Порядком JtIb

375, ЗакоНом, ПРРЕЕ, кср, }мовамИ договорУ про постачаЕня електричноi енергiТ (договору

npb' .*у"iвлю) та iншими нормативно-,,равовими актами. Згiдно зi статтею 18 Закону

tlокЕlзникИ якостi електропОстачання повиннi вiдповiдати величинам, Що затвердженi

нкрЕкп. вiдповiдно до nono*eнb пункту ||.4,6 глави 11.4 роздiлу XI кср параI\{етри якостi

електричноi енергii в точках IIриеднання споживачiв у нормальних )мовах експлуатачiТ

,*ri вiдповiдати параметрам, визначеним у дстУ EN 50160:2014 <Характеристики

напр}.ги олектропостачання в електричних морежах загального призначення>>, Стосовно

технiчних, якiсних характеристик предмета закупiвлi передбачасться необхiднiсть

застосування заходiв iз Ъахисту довкiлля, у тому числi пiд час виконання договору про

закупiвлю. ЕлектропостачаJIьник зобов'язуеться дотримуватися передбачених чинним

законодавством вимог щодо застосування заходiв iз захисту довкiлля,

4. РозмiР бюджетнОго призначенЕя: 625 500, 00 грн, з П.ЩВ,

Лот Мl-Електрична енергiя для навчальЕого корпусу, виробнича маЙстерня, iдальЕя,

котельня ,457 500,00 ?рн. з ПДВ.

Лот Ns2 - Електрична енергiя для гуртожиткiв _ 16s 000,00 zp&.3 пдв,
5. Обrрунryвання розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення

визначений вiдповiдно до розрахунку кошторису на 2а22 piK,

6. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 625 500,00 грн. з пдв.

Лот Nsl-Eoan prrru енергiя для навчального корпусу, виробнича майстерЕя, iдальня,

котельня - 457 500,00 zрн- з ПДВ.

Лот Ns2 - Електрична енергiя дJIя гуртожиткiв _ 168 00а,00 zp+.3 пдв,

7. Обrрунryвання очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi:

Лоm МI-Елекmрuчна енер?iя dля новчалlьноzо корпусу, вuробнuча маЙсmерня, tdа,lьня,

коmельня - 457 500,00 zрн. з ПДВ.

Представник Учасника - директор ТОВ <Тернопiльелектропостач) Мандзин Iгор Павлович,

повiдомиВ, що постачання товару в розмiрi 75 000 кВт*год можливе за цiною 6,10 грн, за 1

кВт/гоД в т.ч. З ПЩВ та з врахуванням тарифу послуг оператора системи розподiлу,

Лоm ]Ys2 - Елекmрччна енер?iя dля zурmоrкumкiв - 168 000,00 2рн, з пдв,
ПредставНик УчаснИка - начШIьниК Тернопiльського цоК Кордас Iгор Богданович,

повiдомив, що постачання товару в розмiрl too ооО кВт*год можливе за цiною 1,б8 грн за 1

кВт/год грн. з ПДВ.

Анна кУЗЬ
Lc, ( 2 2O2lP,уповноважена особа


