
ОбrрунТуваннЯ технiч нИх та я KicH их хара ктеристи к п редме1а закупiвлi,

розмiрУ бюджетного призначенняо очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

Пiдстава для публiкацiт обгрунтування: постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл

11.06,2016 р. Nч710 кПро ефективне uй*ор".ruння бюдlлtетних коштiв> зi змiнами,

назва предмета закупiвлi iз зазначенням колу зл €диним закупiвельtlим

словником (у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазttачатися cTocoBtlo кожного

лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi й частин предмета

закупiвлi (лотiв) (за наявностi): Ълектрична енергiя (дк 02l:2015 _ 09з10000-5

кЕлектрична енергiя>).
обrрунryвання технiчних, якiсних та кiлькiсних характеристик предмета

закупiвлi:
ЕпЙrр".rпu aп"rr.i" u*rrunu- енергоносiй, який виступас на ринку як ТОВаР, ШlО ВlДРlЗНЯеТЬСЯ ВlД

,*,'',r ,"*р* *обливими споживчими якостями та фiзико-технiчними характеристиками

(одночаснiсть виробництва та споживання, немо)ItJlивiсть складування, повернення,

п.р.uор"aування), ,ki визна"ають необхiднiсть регулювання та регламентацiт використання цього

товару,
Фактична кiлькiсть електроенергiт, rшо олер}кус Замовник, визначасться на пlдставl

знятих показникiв з лiчильникiв облiку, згiдно договiрних величин. Режим роботи основного

обладнанн я,.24 rодини на добу, 7 дiб на тиждень. Замовник вiдноситься до групи органiзаuii

облiку Б , клас напруги 2. Якiсть електричнот енергiт, що передаеться Постачальником

СпоживачУ, мае вiдповiдати вимогам, установленим державними стандартами (розлiл 5

дстУ EN 50160:20l4 <Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах

загальноТ призначеНостi>. оцiнка вiдповiдностi показникiв якостi електричноТ енергiТ

проводиться на rrромiжку розрахункового перiолу, рiвного 24 годиtlам. Цiна на електричну

енергiю встановлюсться учасником у вiдповiлностi до ч. 2 ст. 56 Закону УкраТни кПро ринок

електричноi енергii>.
обrрунryвання розмiру бюлжетного призначення:
В"дur*", пaр.лdu".пi ппuпоuими призI{аченtIями на 2022 piK за бюджетною програмою

кпквк l216030 кОрганiзачiя благоустрою населеtiих пунктiв > по КЕКв 227з коплата

електроенергiТ>
Обгрунтування очiкуваноТ BapTocTi предме,га закупiвлi:
MiHicTepbTBoM розвиi*у .*о"ойiки, торгiвлi та сiльського господарства УкраТни затверджеfiа

примiрна методика u"iпuч.ппя очiкуваноТ BapTocTi предмеТа ЗаКУПiВЛi ВiД 18,02,2020 Jф275,

якою передбаченi методи 
""."u.r.пuя 

очiкуваноТ BapTocTi прелмета закупiвлi, а саме:_1)

здiйснення пошуку, збору та аналiз загаJIьнодоступноТ iнформачiТ про шiну товару (тобто

iнформаuiя про цiни, що мiстяться в мережi IHTepHeT у вiлкритому до.ступi, спе5iал]:_"j,11"-

,орaiuaпоПих майданчиках, в електронних КаТ€IJ'IОГаХ, в електроннtЙ системl закупlвель

кПрозоро>), тоЩО; 2) отримання кЪмерчiйних (rriнових ) пропозичiй вiд виробникiв.

офiuiйних представникiв (дилерiв), посiачальникiв; з) у разi обмеження KoнKlryyi_l,,",

ринкУ певниХ ToBapiB та враховуючи iх спечифiку при розрахунку використовуються цlни

поп.релпi* закупiвЬль аналогiчного товару таlабо миI{улих перiолiв (з урахуванням iндексу

iнфляцii, змiни kypciB iноземних u-orj. Вiдповiдно до вказанот методики, при визначенi

очiкуваноI BapTocTi предметУ закупiв.lri ToBapiB, робiТ та послуГ використовусться один iз

методiв формування очiкуваноТ BapTocTi прелмету закупiвлi та проведення монiторингу uiн

для пода,rlьшого укладення логоворiв. част,иноtо перtпою cTaTTi 40 закону j_,:,11i::,1"_:]"
замовник проводить rIереговори шlо/lо ttitlи та iнlllих умов llоговору про закупlвлIо з

учасникоМ процедури закупiвлi. Очiкувана вар,гiс,гь Ilpe/lмeTa закупiвлi виз}{аLIеIIа методом

здiйсненнЯ пошуку; зборУ та аналiЗ загаJIьнодОстуrlноТ iгrформаuii про rriHy товару (тобто

iнформаuiя npo uiп", що мiстяться в мережi IHTepHeT у вiдкриТОМУ ДО.СТУПi, СПеЦiаЛ]::j,Т"-
.1орriuaпuпих майданчиках, в електронних каталогах, в електроннtй системl закупlвель

кПрозоро>) з урахуванням фактичних обсягiв споживанIrя електричноТ .

Що очiкуваноi BapTocTi закупiвлi враховано BapTicTb оплати постачанНя електричноl

енергii з розподiлом



обrрунтуван ня техн iчних та якiсних характ,еристик п редмета закупlвлl,

розмiрУ бюджетНого приЗначенняо очiкува Hoi ва pTocTi п редмета за купiвлi

ПЦстава для публiкацii обгрунтування: постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

l 1 .0б,20l б р. JФ71 0 кПро ефективне використання бюджетних коштiв> зi змiнами,

назва предмета закупiв.Jri iз зазначенням коду за €диним закупiвельltим

словником (у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазrlачатися стосовно кожного

лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi й частин предмета

закупiвлi (лотiв) (за наявностi): Ълектрична енергiя (дк 02l:2015 - 09зl0000-5

кЕлектрична енергiя>).
обrрунryваннятехнiчних, якiсних та кiлькiсних характеристик предмета

закупiвлi:
влйтrlична енергiя активна - енергоt"tосiй, який виступае на ринку як товар, що вlдрlзнясться в|д

ffiбливимиcПo)l(иBЧиМИякoсTяМИTафiзикo.технiчнимиxapaкTеpИсТикaМи
(одночаснiсть виробництва та споживанtlя. неможливiсть складування, повернення,

пaрauорaaування), якi визначають необхiднiсть регуJlювання та регламентацiт використання цього

товару.
Фактична кiлькiсть електроенергiI, шо олержус Замовник, визначасться на пlдставl

знятих показникiв з лiчильникiв облiку, згiдно договiрних величин. Режим роботи основного

обладнання: 24 години на ДобУ, 7 дiб натиждень, Замовник вiдноситься до групи органiзаuii

облiку Б , клас напруги 2, hkicTb електричнот енергii, що передаеться Постачальником

СпоживачУ, мас вiдпЬвiдати вимогам, установленим державними стандартами (розлiл 5

дстУ EN'50l60:2014 <Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах

загальноI призначеНостi>. оцiнка вiдповiдностi показникiВ якостi електричноТ енергii

проводитЬся на промiжкУ розрахунКовогО перiолу, рiвного 24 годинам. I_[iHa на електричну

енергiю встановлю€ться учасником у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 56 Закону Украiни кПро ринок

електричноI енергiТ>.

обrрунryвання розмiру бюлжетного при]l{ачен llя :

В"дurп", п.р.лбu".нi- плановими гIризначеннями на 2022 piK за бюд;сетною програмою

кпквк 1216030 кОрганiзачiя благоустрою насеJIених пунктiв > по КЕКв 2273 коплата

електроенергiТ>
Обrрунтування очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi:
MiHiiTepbTuo1a po.u"iny епопойiки, торгiвлi та сiльського господарства Укратни затверджена

примiрна методика u".пu"."пя очiкувЬноТ BapTocTi преДМеТа ЗаКУПiВЛi ВiД 18.02.2020 Ns275,

якою передбаченi методи u".пuч.""я очiкуЪаноТ BapTocTi предмета закупiвлi, а саме: 1)

здiйснення пошуку, збору та ана-пiз загальнодос,тупноТ iнформачiТ про uiну товару (тобто

iнформачiя про цiни, що мiстяться в мережi IHTepHeT у вiдкритому до.ступi, спешiалiзованих

торгiвельних майданчиках, в електронних каталогах, в електроннiй системi закупiвель

<Прозоро>), ТОЩО; 2) отримання комерuiйних (uirrових ) пропозиuiй вiд виробникiв,

офiчiйних представникiв 
'(дилерiв), 

постачальникiв; 3) у разi обмеження KoHKI!::lri_l,:'

ринкУ певниХ ToBapiB та враховУючи Тх спеuифiку при розраху}{ку використовуються цlни

попереднiх закупiвЬль аналогiчного товару таlаЬо минулих перiолiв (з урахуванням iндексу

iнфляuiт, змiни kypciB iноземних u-rrj. Вiдповiлrlо до вказанот методики, при визначенi

очiкуваноТ BapTocTi предметУ закупiвлi ToBapiB, робiТ та послуГ використовусться один iз

методiв формування очiкуваноТ BapTocTi прелмету закупiвлi та проведення монiторингу шiн

для подальшого уклалення договорiв. Частиttоtо першою cTaTTi 40 Закону перелбачено, що

замовник проводить переговори щоло цiгlи та itttltих умов логовору про закуп!влю з

учасником процедури закупiвлi. Очiкувана вартiс,гь предмета закупiвлi визначе}tа методом

здiйснення noryny, збору та аналiз загаJIьнодоступноТ iнформачiТ про цirrу товару (тобто

iнформаuiя про rriни, що мiстяться в мережi IHTepHeT у вiлкриТОМУ ДО.СТУПi, СПеuiаЛ]lОj,Т"*

,ор.iuaпuпих майданчиках, в електронних каталогах, в електроннtй систем1 закупlвель

кпрозоро>) з урахуванням фактичцих обсягiв спо}кивання електричноi .' 
До очiкуванот BapTocTi закупiвлi враховано BapTicTb оплати постачання електричноl

енергiТ з розподiлом



Пiдстава для публiкацii обrрунтуВання: постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 1 1 .06.2016 р. Ns71 О uПро ефекrивпЬ використання бюджетних коштiв> зi змiнами,

назва предмета закупiвлi iз зазначенням кOду за €диним закупiвельним слOвникOм

(у разi пЪдiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та

""r"" 
вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi й частин предмета закупiвлi

(лотiв) (за наявностi): Прибирання дорiг(вуличь) вiд снiгу, посипка згiдно з ДК
02l :201 5:90б20000-9: Послуги з прибирання снiгу

Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: Ns UA_P-2021_12_

r+-ddqziq-b :Прибирання дорiг(вулиuь) вiл снiгу м2 89903. У разi цiлодобового снiгопаду

прибиранн" дорi.(uупиць) вiд снiгу, проводити декiлька разiв. Пiсля отримання доручення

Зiмовника УчасниК зобов'язаний приступити до надання послуг протягом 1 години,

Надання послуги, у випадку нiчного снiгопаду, на Bcix маршрутах повиннi розпочинатися

не пiзнiше 5.00 гЬд. ранкУ та закiнчитися не пiзнiше 1 1.00 год. дня. Пiсля очищення

TpoTyapiB та лорiг вiд снiгу, згiдгlо доручення Замовника. Виконавець виконус посипання

дЪрii(вулицu) проr"о*.педними матерiалами (вiдповiдно до дстУ 8853:2019 Матерiали

прЪr"о*.педнi для автомобiльних дорiг. Технiчнi умови: шлак, вiдсiв ЛРiбний, KpiM пiску
.дu.on"ou"x сумiшей) з лотриманням вимог. зазначених п, 5.29-5,З0 кТехнiчних правил

ремонту i утримання вулиць та лорiг населених пункт,iв>. затверджених наксвам

MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвниuтва та житлово-комунzuIьного господарства

УкраiнЙ вiд14.02.20l2 N9 54. Обробка покриття мас бути закiнчена протягом 1-1,5 години

пiслЯ початкУ утвореннЯ слизькостi nbnp"rrr. Обrрунтування очiкуваноi BapTocTi

предмета закупiвлi: очiкувана BapTicTb визначена на пiдставi отриманот розрахунку -

З18238,00 з ПДВ .

обгрунтування розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення

u"rrrur".ro вiдповiдно кошторису удкБ та жкг на 2022 piK за бюджетною програмою

кпквк мБ 1216030 кОрганiзачiя благоустрою населених пунктiв ) з урахуванням
запланованих поточних завдань замовника на 2022 piK,



Пiдстава для публiкацiТ обrрунтування: постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 11.06.2016 р. Ns7lO uПро ефектrвнЁ використання бюджетних коштiв> зi змiнами,

назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним слOвникOм

(у разi пЪлiлу nu noi" TaKi вiдомостi повинtлi зазначатися стосовно кожного лота) та

назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi Й чаСТИН ПРеДМеТа ЗаКУПiВЛi

(лотiв) (за наявностi): Прибирання лорiг(вулиць) вiл снiгу, посипка згiдно з ДК

02l :2015:90б20000-9: Послуги з прибирання снiгу

Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: Ns UA-P-2021_12-

r+-tjdqziq-b :Прибирання дорiгlвулиuь) вiд снiгу м2 8990З. У разi цiлодобового снiгопалу

прибиранн" лорi.luупичь) вiл снiгу, проводити декiлька разiв. Пiсля отримання доручення

зiмовника учасник зобов,язаний приступити до надання послуг протягом 1 години,

Надання послуги, у випадку нiчного снiгопаду, на Bcix маршрутах повиннi розпочинатися

не пiзнiше 5.00 гЬд. ранку та закiнчитися не пiзнiше 11.00 год. дня. Пiсля очищення

TpoTyapiB та дорiг вiд снiгу, згiдно доручення Замовника. Виконавець виконус посипання

дЪрii(uуп"ц") проr"о*.педними матерiалами (вiлповiлно до дстУ 8853:2019 Матерiали

прЬr"о*.педнi для автомобiль""* лорi.. 'Гехнiчнi умови: шлак, вiдсiв лрiбний, KpiM пiску
.гu .onuo"rx сумiшей) з лотриманням вимог. зазначених п. 5,29-5.30 кТехнiчних правил

ремонту i утримання вулиць та лорiг населених пунктiв>, затверджених наказам

MiniaraparBa регiонаrrьного розвитку, булiвничтва та житлово-комунального господарства

УкраТни ъ\дlц.оZ.Z012 N9 S4, ООробка покрит,гя мас бути закiнчена протягом 1-1,5 години

пiсля початку утворення слизькостi покриття. Обгрунтування очiкуваноТ BapTocTi

предмета закупiвлi: Ъчiкувана BapTicTb визI{ачена на пiдставi отриманот розрахунку -

318238,00 з П[В .

обrрунтування розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного призначення

"".rur.ro 
вiдповiдно кошторису удкБ та жкг на 2022 piK за бюджетною програмою

кпквк мБ 12lб030 <Органiзачiя благоустрою населених пунктiв ) з урахуванням

запланованих поточних завдань замовника на2022 piK,


