
Ямнuцька сiльська pada

ОБГРУНТУВАННЯ
технiчних та якiсних характеристик закупiвлi електричноi енергii', розмiру бюджетного

призначення, очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi

(опрuлюdнюеmься на вuконання посmqновu КМУ JФ 7l0 Bid ]L10.20Iб <Про ефекmuвне вuкорuсmQння
depucaBHttx кошmiв > (зi зltliн aMu))

Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €диному державному peccTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань, його категорiя:

Ямнuцька сiльська pada, коd €ДРПОУ 04356461, п.I ч.4.сmоmmi 2 3акону YKpa|iHu "Про
публiчнi заt<упiвлi" (opzaH мiсцевоzо самовряdування) ;

Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти
TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та назви вЦповЦних класифiкаторiв
предмета закупiвлi й частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi):

Елекmрuчна енерziя (!К 021:2015 - 09310000-5 <Елекmрuчна eшep?iю)),

Вид та iдентифiкатор процедури закупiвлi:

переzоворна пр оцеdура (скорочена) ; UA-2 02 2 -0 1 -0 5-004 7 03 -с .

Очiкувана BapTicTb та обrрунтування очiкувано[ BapTocTi предмета закупiвлi: 1 850 000 ZРН. Визначе.,ня
очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi обумовлено ана.ltiзом споживаннjt (рiчного та мiсячного) електричноТ
енергiТ за кшIендарний piK (бюджетний перiол) 202l. Замовником здiйснено розрахунок очiкуваноi BapTocTi
ToBapiB / послуг методом порiвняння ринкових цiн вiдповiдно до примiрноi методики визначення очiкуваноТ
BapTocTi предмета закупiвлi, яка затверджена наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського
господарства УкраiЪи l8.02.2020 }lb 275.

При цьому розрахунок очiкуваноТ BapTocTi проводився згiдно з аналiзом чiн електропостач€tльникiв на
електричну енергiю на дату форлryвання очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi. До цiни електричноТ енергiТ
вкJIючена BapTicTb електричноi енергii, закупованоi електропостачzlльником на оптовому ринку електричноi
енергiI (внутрiшньодобовому ринку або ринку електричноi енергii на добу наперед), послуги з передачi
електричноi енергii нацiнка електопостачальника та Bci визначенi законодавством податки та збори.

Нормативно-правове регулювання. Закупiвля електричноТ енергiТ, технiчнi та якiснi характеристIlки
предмета закупiвлi реryлюються та встановJIюються Законом Украihи <Про ринок електричноТ енергiill (дапi -Закон), Правилами роздрiбного ринку електричноТ енергii затвердженими постановою НацiональноI KoMiciT ,

що здiЙсшое державне реryлюваншI у сферах енергетIIки та комунtlльних послуг (далi - НКРЕКП) вiп
l4.03.20l8 Ns З12 (далi 

- ПРРЕЕ), Законом УкраiЪи <Про гrублiчнi закупiвлi> вiд25.|2.2015 ЛЪ 922-VIII (дшi

- Закон про закупiвлi), Кодексом системи розподiлу, затвердженим постановою Нацiона.ltьноТ KoMicii
реryлюванIш електроенергетики та комунaльних послуг УкраiЪи вiд 14.03.2018 Ns З10 (дапi 

- КСР), Порядком
забезпечення стандартiв якостi електропостачанIш та надання компенсацiй споживачам за ii нелотриманIш,
затвердженим постановою НКРЕКП вiд 12.06.2018 М 375 (да-rli 

- Порядок N9 375), та iншими нормативно-
правовими актами, що стосуються предмета закупiвлi.

3агальнi положення. Згiдно з пунктом 2б cTaTTi 1 Закону електрична енергiя - енергiя, що виробляеться на
об'ектах електроенергетики i е товаром, призначеним дIя купiвлi-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що
ПОСТаЧаНШI еЛеКТРичнОi енергiТ споживачам здiЙснюеться електропостачальниками, якi отримали вiдповiдну
лiцензiю, за договором постачання електричнот енергiт споживачу.

Iнформацiя про електропостачальника повинна мiститись у перелiку (лiцензiйному peecTpi нкрЕкп) суб'ектiв
господарювання, якi вiдповiдно до вимог Закону о,трлlil{zrли лiцензiю на право проваджен}ш господарськоi
дiяльностi з постачанIu електр4чноТ енергii', який розмiщено Fа офiuiйному вебсайтi НкРЕкП у рЬздiлi:
Електрична енергiя / Лiцензування / Реестри лiцензiатiв (вид дiяльностi - постачання електричноi енергir).

Елек,гропостач€цьник повинен забезпечити поставку електрлтчноi енергiТ на об'€кт замовника пiдприемства та
установи Ямницькот сiльськот ради , вiдповiдно до заяви - присднання до договору та пiдключений до мiсцевих



РОЗПОДiЛЬчих мереж вiдповiдно до вимог Кодексу розподiльчих систем, технiчнi та якiснi характеристики якоi
повиннi вiдповiдати нормам чинного на територii Украiни законодавства, державt{им, мiжнародним стандартам
та вимогам державноТ полiтики Украiни в галузi захисту довкiлля.

Обrрунтування технiчних характеристик.

TepMiH постачання - з 01 сiчня 2022 р. по 31 грудня 2022 р.
Кiлькiсною характеристикою предмета закупiвлi е обсяг споживання електричнот енергiТ. За одиницю вимiру
кiлькостi елек,гричноi енергiт приймаеться кiловат-година, яка дорiвrпос кiлькостi енергii, спожитоi пристроями
поryжнiстю в один кiловат протягом однiет години. обсяг, необхiдний дtя забезпечення дiяльностi та власних
потреб об'ектiв замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить
500 000 кВт. год на2022р.

Обrрунтування якiсних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 роздiлУ I пррЕЕ визначено, що якiсть
електропостачання - це перелiк визначених Реryлятором показникiв (i ix величин), якi характеризують piBeHb
надiйностi (безперервностi) електропостачацня, комерцiйноТ якостi надання послуг з передачi, розполiлу та
постачаншI електричноТ енергiТ, а також якiсть електричноТ енергiТ.

Електропостачальник забезпечуе дотимання загальних та гарантованих стандартiв якостi надання послуг з
електопостачанIUI, у тому числi тих, що передбаченi згiдно з Порядком лъ 375, Законом, пррЕЕ, КСР, умовами
договору про постачання електричнот енергiт (логовору про закупiвлю) та iншими нормативно-правовими
актами. Згiдно зi статтею l8 Закону показники якостi електропостачаннrI повиннi вiдповiдати величинам, що
затвердженi нкрЕкп. Вiдповiдно до положень tryнктУ 1 1.4.6 глави l 1.4 розлiлу xI ксР параметри якостi
електричнот енергiт в точках приеднаншI споживачiв у Еормальншх умовах експлуатацiт мають вiдповiдати
параметрам, визначеним у ЩСТУ EN 50160:2014 кХарактеристики напруги електропостачаннrI в електричних
мережаХ загzrльногО призначення). СтосовнО техЕiчних, якiснlтх характеристик предмета закупiвлi
передбачаеться необхiднiсть застосування заходiв iз захисry довкiлля, у тому числi пiд час виконання договору
про закупiвлю. Електропостачztльник зобов'язуеться доlримуватися передбачених чинним законодавством
вимог щодо застосування заходiв iз захисry довкfuшя.

ЕлектропосТачальниК зобов'язуеться здiйсtповати сво€часну закупiв.тпо елекгричноi енергiТ в обсягах дtя
забезпечення безперервного наданЕя посJryг iз постачання електриt{нот енергiт споживачу (замовнику), що за
належниХ умов забезПечать задовОлення попиТу на спожиВання електиtIноТ енергiТ споживачу (замовнику).
Електропостачzшьник зобов'язуеться забезпечити комерчiйну якiсть послуг, якi надаються споживачу
(замовнику), Що передбачас вчасне та повне iнформування споживача (замовника) про умови постачання
елек,тричноТ енергiТ, цiни на електричну енергiю та BapTicTb послуг, що надаються, надання роз'яснень
положень aKTiB чинного законодавства, якими реryлюються вiдносини мiж електропостачальником та
споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахункiв iз споживачем (замовником), а також
можливiсть вирiшення спiрних питань rrlляхом досудового вреryJIюванIu. Споживач (замовник) 

"u" 
npu"o 

"uотимання компенсацiТ за недотримання покщникiв комерцiйноi якостi надання посJryг постачальником.
постачальник зобов'язу€ться надавати компенсацiю споживачу (замовнику) за недотримання показникiв
комерцiйноi якостi надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Реryляторой, та огryблiкувати на
своему офiцiйному вебсайтi порядок наданшI компенсацiй та ix розмiри


