
ОБҐРУНТУВАННЯ

Інформація про замовника
Найменування: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №20 «Росинка» Івано-Франківської

міської ради
Код ЄДРПОУ: 20559293
Місцезнаходження: 76014,  Україна,  Івано-Франківська  область,  місто  Івано-Франківськ,

вул. Симона Петлюри, 21.

Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товар
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія 

Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі 
Код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія)
Обсяги поставки:  70 000 кВт*год.
Місце  поставки товарів:  Заклад  дошкільної  освіти (ясла-садок)  № 20 «Росинка»  Івано-

Франківської міської ради, вул. Симона Петлюри, 21, м. Івано-Франківськ.
Строк поставки товарів: до 31.12.2023 року включно.
Очікувана  вартість  закупівлі: 420  000,00  грн.  (Чотириста  двадцять  тисяч  гривень  00

копійок) з ПДВ.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

1. Загальний обсяг постачання електричної енергії (кількісні характеристики):

Найменування товару (предмет закупівлі) Одиниця виміру
Кількість
(потреба)

Електрична енергія кВт*год 70 000

2.  Строк  та  умови  постачання:  цілодобово  безперервно  з  дати  укладення  договору  за
результатами даної закупівлі по 31.12.2023 року включно.

3.  Місце  постачання: Заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок)  №  20  «Росинка»  Івано-
Франківської міської ради, вул. Симона Петлюри, 21, м. Івано-Франківськ.

4. Клас напруги електроенергії: 2 клас.

5. Відносини  між  постачальниками  та  споживачами  електричної  енергії  регулюються
наступними документами: 

 Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII із змінами; 
 Постановою  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  особливостей  здійснення

публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України
«Про  публічні  закупівлі»,  на  період  дії  правового  режиму  воєнного  стану  в  Україні  та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022р. №1178;

 Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017о №2019-VIII;
 Постановою  Національної  комісії,  що  здійснює  регулювання  у  сферах  енергетики  та

комунальних  послуг   від  14.03.2018р.  №312  (зі  змінами)  «Про  затвердження  Правил
роздрібного ринку електричної енергії»;
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 Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та  комунальних  послуг  від  14.03.2018р.  №310  «Про  затвердження  Кодексу  систем
розподілу»;

 Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та  комунальних  послуг  від  14.03.2018р.  №309  «Про  затвердження  Кодексу  системи
передачі»;

 Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 307 «Про затвердження Правил ринку»;
 Постановою НКРЕКП  від  09.11.2017р.  №1388  «Про  затвердження  Ліцензійних  умов

провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії»;
  Постановою  НКРЕКП від  27.12.2017р.  №1469  «Про  затвердження  Ліцензійних  умов

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»;
 іншими нормативно-правовими актами,  прийнятими  на  виконання  Закону  України  «Про

ринок електричної енергії».

6. Технічні та якісні характеристики:
Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу,

затвердженого  постановою  НКРЕКП  від  14.03.2018  №310,  параметри  якості  електричної
енергії  в  точках  приєднання  споживачів  у  нормальних  умовах  експлуатації  мають
відповідати  параметрам,  визначеним  у  ДСТУ  EN  50160:2014  «Характеристики  напруги
електропостачання  в  електричних  мережах  загального  призначення».  Згідно  ст.18  Закону
України  «Про  ринок  електричної  енергії»  показники  якості  електропостачання  повинні
відповідати величинам, що затвердженні постановою НКРЕКП №375 від 12.06.2018р.

Для  забезпечення  безперервного  надання  послуг  з  постачання  електричної  енергії
Споживачу  Постачальник  зобов'язується  здійснювати  своєчасну  закупівлю  електричної
енергії  в  обсягах,  що  за  належних  умов  забезпечать  задоволення  попиту  на  споживання
електричної  енергії  Споживачем.  Постачальник  зобов’язується  дотримуватись  якості
надання  послуг  електропостачання  згідно  з  вимогами  постанови  НКРЕКП від  12.06.2018
№375  «Про  затвердження  Порядку  забезпечення  стандартів  якості  електропостачання  та
надання  компенсацій  споживачам  за  їх  недотримання».  В  тому  числі  Постачальник
зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за договором
про  постачання  електричної  енергії  Споживачу,  що  передбачає  вчасне  та  повне
інформування  Споживача  про  умови  постачання  електричної  енергії,  ведення  точних  та
прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом
досудового врегулювання.

7. Оцінка  відповідності  показників  якості  електричної  енергії  проводиться  на  проміжку
розрахункового періоду рівного 24 годинам.

8. Ціна на електричну енергію встановлюється учасником у відповідності до ч.2 ст.56 Закону
України  «Про  ринок  електричної  енергії».  Учасник  не  включає  до  вартості  пропозиції
витрати  щодо  оплати  тарифу  з  розподілу  електричної  енергії  та  послуги  з  компенсації
перетікань реактивної електричної енергії та включає у вартість цінової пропозиції тариф на
передачу електричної енергії до оператора системи розподілу.

 Оплата оператору систем розподілу  здійснюється Замовником (Споживачем) самостійно
по відповідному договору з оператором системи розподілу.

 Оплата оператору системи передачі здійснюється електропостачальником, вартість послуг
з передачі включається до вартості електроенергії за регульованим тарифом

9. Товар (електрична енергія) повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології
та пожежної безпеки. Учасник гарантує, що товар (електрична енергія) є таким, що не має
негативного  впливу  на  навколишнє  середовище  та  передбачає  застосування  необхідних
заходів  із  захисту  довкілля,  тобто  учасник  гарантує,  що  технічні,  якісні  характеристики
предмета  закупівлі  відповідають  встановленим  законодавством  нормам.  Технічні,  якісні

2



характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із
захисту довкілля, що підтверджується довідкою складеною у довільній формі.

3


