
Обгрунтуванняl
технiчних та якiсних характеристик предNIета закylliвлi, розмiру бюджетного

призначення, очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi
(iдентифiкатор закупiвлi: UA-2 022-12-0|-01 б5lб-а)

Пiдстава лля публiкацiТ обГрунтування: постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1l жовтня 201б
р. Nч 710 "Про ефективне викорис,гаI{ня держаних ltollll.iB''
Мета проведенIIя закупiвлi: заrtугtiв,rя - Електриrлна енсргiя з посli-,tLlанняl,I ,га передачею (Код llt
02l:2015: 09310000-5 - Е:rектрична енергiя) с вик;rючно ltеобхiдноrо д,,tя забезп.ч.п*r" виробничого
процесу комунального пiдпри€мства кТЕJIЕРАfiIокомгlАI-II}I кПЕРl]JиЙ здХIДНИЙ).
ЗамовниК: КоМУНАльнЕ пIдприСмствО кI'ЕJIЕРАЩIокомпДНlЯ кГIЕРшиЙ здХlДНИЙ).
Мiсцезнаходження: вул. Пiдвzulьна,3. ьl. JIbBiB. iIrд. 79008,
Код €fiРПОУ: 31074340.
Категорiя: вiдповiдно до п.З ч.1. ст.2 Заrсону УкраТни "ГIро пуб;tiчнi зак1,1riвлi'' (iз зпriнашrи) тз новiй
редакчiТ вiд 19.04. 2020р, - юридична особа с одержувачем бtод>ttе.гних коштiв.
Вид процедури: Вiдкритi торги.
Iдентифiкатор закупiвлi: UA-2 022-|2-01-0 1 б5 1 б-а
Предмет закупiвлi: Електрична енергiя з постачанняN,I та передачею (Кол ДК 021:2015: 09310000-5 -
Електрична енергiя)
Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
копiйок), з ПЩВ.

б00 000 грrr. 00 коп. (шiстсот тлIсяч гривень нуль

Обгрунтування очi куваноi BapTocTi

Щля визначення очiкуваноТ BapTocTi закупiв:ri ЗаьtовниttоN{ застосовано ме,Iод розрахунку очiкуваноI
BapTocTi товарiв/rrослуг меl,одом гtорiвняlIIнrI рtlнкових ttitt. якtlй ttере,rlбаченtl lr,l Розлiлу liI ПримiрноТ
методики визначенНя очiкуваноТ BapтocTi lIредN,lета закчttiв-ri. зirl,]]ерд)(сноi нака:зом МiнеконоN.,lрозви'ку
NЪ 275 вiд 18.02. 2020р.

Щля цього Замовником вибiрково було надiслано заIIити цiнових lrропозицiй до постачальникiв
електричноi енергiт, тобто застосовано сгrосiб передбачений п. 2 Роздiлу [II, а саме: (направити не менше3-х письмових запитiв цiнових пропозицiй (е;сttтронною ttопттою) виробникам. офiцiйним
представникам та дилерам, постачальникаN,I конкре,гноl,о ,roBapy. надаваLIам послуг)) на очiкувану
BapTicTb електричноi енергiТ у 202З р.

За результатами отриманих цiнових пропозицiй очiкувану BapTicTb цiни за олиницю товару розраховано,
а саме: середня цiна електричноТ енергiТ (код flK 021 :201 5-09З 10000-5 Електрична енергlя)-за 1 кВт*год
становить - б,00 грн. в тому числi гIдВ 1.00 грн. та ск,цада€ться з:- закупiвельноi цiни на Bcix сегментах ринку еjlеIt,l.ричrrоТ енергiТ;
- регульованого,гарифу на передачу електричноi егrерг,ii. затверд)tеного y встановленому llорядку;- тарифу (маржi) постачальника електричноi енергii.
ТаКИМ ЧИНОМ ОЧiКУВаНа BapTicTb закупiвлi в орiсн,l,овriопrl,обсязi 100000 кв.г*год.. буде с.гановити 600
000 грн. 00 коп. (шiстсот тисяч гривень ну,ць rtопiйок). з II/(В.

Технiчнi та якiснi характерIIстIIки IIрел},lе,lil закt,lliв.lli:'I'cxtti,IHi та якiсrti характеристики Ilре.rlп.{е,га
закупiвлi визначенi вiдповiдно до rlотреб Заrtовника з )рах},ваIIliя]\l виNIоI. :]аконодавстtsа.
Кiльltiсть r,oBapiB або обсяг викоIIанIIя робiт чи надаlIня послуt,: Е,rек,гри.tна енергiя з постачанням
та передачею - l00000 кВт*год;
Мiсце поставки ToBapiB, викоIIання робiт члI надання послуг: 79008, пt. Львiв, вул. Пiдва.'-IЬН&, З,Строк поставки ToBapiB, виконанtIя робiт чи надання послуг: з 01 сiчлrя 202З року по З 1 грул ня 202З
року включно.


