
Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлiо розмiру
бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi предмета закУпiвлi

(вiдповiдно до п}.нкту 41 постанови КМУ вiд 11.10.2016 }ф 710 <Про ефективне використання

державних коштiв> (зi змiнами))

м. Тернопiль к05> жовтня2022р.

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

закJIад <Тернопiльське вище професiйне ушлище ресторанного cepBicy i торгiвлi>; пр. С.
Бандери, З2; код сдрпоу - 0254,7688; категорiя зi}N,Iовника - юридищIа особао яка
забезпечуе потреби держави або територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельнИМ
словником (у разi подi"ry на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стоеовно кожного
лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин ПРеДМеТа

закупiвлi (лотiв) (за наявностi): flК 021:2015:09З10000-5 Електрична енергiя (ЕлеКтРИЧНа

енергiя для гуртожиткiв м. Тернопiль, пр. С. Бандери 28, вул. Лозовецька22.)

3. Вид закупiвлi: вiдкритi торги.

4. iдентифiкатора закупiвлi: Ub-2022,|0-05t009940-a

5. Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закУпiвлi:
Закупiвля електричноi енергiТ, технiчнi та якiенi характеристики предмета закупiвлi

регулюються та встановлюються Законом УкраiЪи кПро ринок електричноi енергii> (ДаЛi -
Закон), Правилами роздрiбного ринку електричноТ енергii, затвердженими постановою
нацiона_ilьнот koMicii , Що здiйснюе державне регулюванЕя у сферах енергетики та
комунальних послуг (да"тi - НКРЕКП) вiд 14.03.2018 J\Ъ 312 (далi - ПРРЕЕ), ЗаКОНОМ

УкраiЪи кПро публiчнi закlтriвлi> вiд25.|2.2015 N9 922-YIП (далi - Закон про закУпiвлi),
Кодексом системи розподiлу, затвердженим постановою Нацiональноi KoMicii регулювання
електроенергетики та ком}.нальних послуг Украiни вiд 14.03.2018 JЪ 310 (ДаЛi - КСР),
Порядком забезпечення стандартiв якостi електропостачання та надання компенсаЦiй
сIIоживачам за Тх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП вiд 12.06.2018 J\Ъ 375

(далi - Порядок Jt 375), та iншими нормативно-правовими актчtми, що стос},ються предмета

закупiвлi.
TepMiH постачанЕя - по 3|.|2.2022 р.
Кiлькiсною характеристикою предмета закрriвлi е обсяг споживання електричноТ енергiТ.

За одиницю вимiру кiлькостi електричноi енергii приймаеться кiловат-година, яка дорiвнюс
кiлькостi енергii, спожитоi пристроями потужнiстю в один кiловат протягом однiеi гоДинИ.

Обсяг, необхiдний длrя забезпечення дiяльностi та власних потреб об'ектiв з€lмовЕика до
кiнця 2022 року становить:

Електрична енергiя длlI гуртожиткiв - 30 000 кВm*zоd.
Пунктом 1.1.2 глави 1.1 роздiлу I ПРРЕЕ визначено, що якiсть електропостачанЕя - це

перелiк визначених Регулятором rrоказникiв (i iх величин), якi характериз}тоть piBeHb

надiйностi (безперервностi) електропостачання, комерчiйноi якостi надання послуг З

передачi, розподiлу та постачання електричноi енергii, а також якiсть електричноТ енергii.

ЕлектропОстачаJIьнИк забезпеЧуе дотриМання загаJIьних та гарантовutIIих стi}ндартiв якостi

наданнЯ послуГ з електропостачання, у тому числi тих, що передбаченi згiдно з Порядком NГо

З75, Законом, ПРРЕЕ, КСР, }моваN{и договору про постачання електричноi енергii (логовОРУ

про зац.пiвлю) та iншими нормативно-rrравовими актаI\4и. Згiдно зi статтею 18 Закону
показники якостi електропостачанfiя повиннi вiдповiдати величинаN4, Що затВеРДЖеНi

НКРЕКП. Вiдповiдно до положень п}цкту ||.4.6 глави 11.4 роздiлу XI КСР параметри яКОСТi

олектричноi енергiТ в точках шриеднання споживачiв у нормальЕих умовах експлуатацt[

маютЬ вiдповiдати параIvIеТРаN{, визначеним у ДСТу EN 501б0:2014 <Характеристики



напр}ти електропостачання в електричних мережах загального призначення>. Стосовнотехнiчних, якiсЕих характеристик предмета закупiвлi передбачаеться необхiднiсть
застосування заходiв iз захисту довкiлля, у тому числi пiд чаъ виконання договору прозакупiвлю. ЕлектропостачальЕик зобов'язуеться дотримуватися передбачених чинним
законодаВствоМ вимоГ щодО застосуваIIня заходiв iз захисту довкiлля.

6. Розмiр бюдясетного призначення: 50400, 00 грн. з П.ЩВ.

7, Обrрунryвання розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення
визначений вiдповiдно до розрахунку кошторису на 2022 рiк

8. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 50400,00 грн. з пдв.

9. Обrрупryвання очirqуваноi BapTocTi предмета закупiвлi:
визначення очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi обумовлено аналiзом споживаннlI

ФlчногО та мiсячнОго) електРичноi енергiТ г}ртожиткЕlми за к€rлендарний piK. Формування
цiни на унiверсальнi послуги реryлюеться Постановою НКРЕКП вiд oj.to.zotB }Ъ 1177, якою
ЗаТВеРДЖеНО КПОРЯДОК фОРМУВаННя цiни на унiверсальнi послуги>о вiдповiдно до вимог якот
розраховуються цiни на унiверсальнi послугп>. Також вiдповiдно до постанови кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪИ Ns 1325 вiд28.12.2О20 встаноВлено д,Iя Bcix побугових споживачiв в УкраiЪi фiкЬоваrу цi'нуна електроенергiю з 1 сiчня _ 1,68 грн. (з пдF) за 1 кВт год.

30 000 кВт*год. (ОчiкуваНий обсяг електриIшоi енергii) * 1,68 грн (з пдФ) за 1 кВт год.
( тариф) : 50400 грн.(очiкувана BapTicTb закупiвлi)


