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ВІДДІЛ ОСВІТИ  ПОПІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Україна, 41627,  Сумська область , Конотопський район, с. Попівка,  вул. Миру, будинок 1
тел. 0683722037  E-mail: 44147076@mail.gov.ua


Обґрунтування технічних та якісних характеристик
 предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
Ідентифікатор закупівлі : UA -2021-06-04-001515-с


(Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи з  специфіки предмета закупівлі  , керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства )

Назва предмета закупівлі : ДК 021:2015   09310000-5  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГІЯ
Строк поставки товару : Цілодобово (  по 31.12.2021 включно).
Місце поставки товару :
Таблиця № 1
                                                                                                                                   № з/п
Найменування об’єкта
Адреса об’єкта
EIC- код точки комерційного обліку за об’єктом споживання
1
Великосамбірський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенв
с. Великий Самбір, вуя. Дептівська буд.2А
62Z6980914968169
2
Вирівський  заклад загальної  середньої освіти І-ІІ ступенів

с. Вирівка, вул. Центральна буд.29
62Z9923717921546
3

с. Вирівка, вул. Центральна буд.29
62Z8211466508959
4

с. Вирівка, вул. Центральна буд.29
62Z1435980218210
5

с. Вирівка, вул. Центральна буд.29
62Z2472245956169
6

с. Вирівка, вул. Шевченка буд.1
62Z8347608930363
7
Кошарівський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

с. Кошари, вул. Центральна буд.14
62Z0849906023893
8
Малосамбірська  філія   Соснівського освітнього комплексу «ліцей-заклад дошкільної освіти» імені Анатолія  Шульги
с. Малий Самбір вул. Центральна буд.1 
62Z1633790250098
9
Попівський  заклад  загальної середньої  освіти  І-ІІІ ступенів 
с. Попівка, вул. Братів Ковтун буд.3
62Z5954048129897
10

с. Попівка, вул. Братів Ковтун буд.3
62Z3524582355828
11

с. Попівка, вул. Вишнева буд.8
62Z5712574318172
12
Попівський  заклад загальної середньої  освіти І-ІІ ступенів

с. Попівка, вул. Гуденка буд.2А
62Z8245544492242
13

с. Попівка, вуя. Квітнева буд.48
62Z1140541705084
14
Соснівський  освітній комплекс «ліцей-заклад дошкільної освіти» імені Анатолія Шульги
с. Соснівка, вул. Шкільна буд.1
62Z2708391691871
15
Тулущанський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

с. Тулушка, вул. Молодіжна буд.5
62Z5754782169756
16
Чорноплатівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Миколи Новомирського

с. Чорноплатове, вул. Шевченка буд.31
62Z4100109833436
17

с. Чорноплатове, вул. Шевченка буд.43
62Z5278654274381
18

с. Чорноплатове, вул. Шевченка буд.43
62Z2226570788674
19

с. Чорноплатове, вул. Шевченка буд.43
62Z8998725765024
20
Шаповалівська філія  Соснівського освітнього комплексу «ліцей-заклад дошкільної освіти» імені Анатолія Шульги

с. Шаповалівка, вул. Козацької Слави буд.24
62Z7609419150384
21

с. Шаповалівка, вул. Козацької Слави буд.24
62Z0246634766145
22
Шевченківський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

с. Шевченкове, вул. Набережна буд.1
62Z8725671888575
23
Юрівський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
с. Юрівка, вул. Бердицького буд.5 
62Z1189863087032
24

с. Юрівка, вул. Бердицького буд.5 
62Z5364379904753
25

с. Юрівка, вул. Бердицького буд.5 
62Z2985288516194
26
Заводський заклад дошкільної освіти «Сонечко»
с.Заводське,вул. Заводська, 1 .
62Z8129681037800

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості 

№з/п
Найменування товару
Категорія площадки вимірювання споживача
Клас напруги
Одиниці виміру
Кількість
Частота
Гц
1
Електрична енергія
Група «Б»
ІІ
кВт/год
116205
50

Особливі вимоги до предмету закупівлі
Постачання електричної енергії споживачу регулюються чинним  законодавством України:
- кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання  електроенергетики та комунальних послуг України від  14.03.2018 №310;
- кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р. № 309 ;
- законом України від 13.04.2017  № 2019-VІІІ “ Про ринок  електричної енергії ”;
 - правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 №  312 .
Мета використання товару : для задоволення потреб  у споживанні електричної енергії  об’єктів Замовника відповідно до таблиці № 1 .
Перелік точок розподілу при необхідності може бути змінено ( доповнено), що не призведе до збільшення загальної кількості та вартості закупівлі .
 
Ціна за електричну енергію :
Закупівля на 2021 рік здійснюється на суму  300273,26  грн. ( Триста тисяч двісті сімдесят три гривні 26 копійок  )
 Ціна ( тариф)  за одиницю Товару ( 1кВт/год електричної енергії) ґрунтується на всіх фактичних складових  ціни електроенергії та включає  в себе : закупівельну ціну на відповідному ринку ; тариф, встановлений Регулятором для оператора системи  передачі за  передачу електричної енергії ; платіж за здійснення  операції купівлі-продажу на відповідному  ринку відповідно до його правил, у тому числі затверджений Регулятором, ставку  внеску на регулювання, згідно з рішенням Регулятора; ставку податку на  підакцизний товар; націнку Постачальника за  послуги  з постачання  електричної енергії; витрати на сплату податків і зборів ( обов’язкових платежів ) та інших платежів, усі інші витрати, необхідні для  належної  поставки Товару .
При визначенні очікуваної вартості закупівлі  враховувалась  інформація про ціни товарів та послуг, що містяться в мережі інтернет  у відкритому  доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих  торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель  Prozorro та ціна 1кВт/год електричної енергії  на 01.06.2021 року  орієнтувалися на ціну постачальника електричної енергії до  навчальних закладів  освіти підпорядкованих  відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області .. 

2. Вимоги до якості енергії:
·	Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним в ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності » (EN 50160:2010   IDT ) .
Оцінка відповідності показників якості електричної енергії  проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 години . 




