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І.    НаймеіtувQіuня, місцезі.аходжемя та ідентифікаційний іюд замовника в €дuіеому державііому
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підпрu€мців тtі громадських формувань, його категоі]ія:

Біосферний заповідник «Аскнія-Нова» іjмені Ф.Е.Ф6Uіьц-Фейна НААН код І 4 І 42347
75230, Херсонська область смт Асканія-Нова, qу!і.Паркова. І 5

2.    Назва предмета закупівлі і3 зазначеннfLм іюду за €дuнuм закупівельіtLIм словмиіюм Ф ра3і подhу іІа
лоти  такі  відомості  повинні  завначоіпіеся  стосовно  кожного  лота)  та  назви  відповідних
класифінаторів   предмета   зоLкупівлі   і   частин   предмета   закупівлі   (лотів)   (за   нQLявіtостЇ)..
Е]іектрuчна енергія о93 І ОООО-5-електі]uчна енергія з г]озподілом

3.   ідентuфікаторзакуnівлі..    іМ-wul-ІІ-30 -ООИ84 -с,

4.    Обґруіетування  техиічиііх  іш  якісніLх  хаі]актерuсrluLк  предмета  закупівлі:  технічні  та  якісні
характеристики  предмета закупівtіі  визііачені  відповідно до  потреб замовника та з уракуванням
вимог FLорматuвнш доіо:меіітів у сфері стандартuзації.

І .Загоuіьний прогнозований обсяг спожuван", що закуповується..   437 000 кВWгод;

2.Клас споживача(за ступенем напругu) : 2.

3. Група гuіощадок вимірювання «Б».

4. Термін постачання: до 31 грудня 2022 року.

5.Спожuвач    приєднаііий     до    сuсте]wu    розподі]D7     Оператора    системи    розподілу       -АТ
«Херсонобленерго».

6.Відносинu між енергопостачоuіьною оргаТІізацією та спож:uвачем електричіІоЇ етtергіЇ реzулюються
наступт"u нор!мативно+правовшмu актамu:
-Закон Украjїнu «Про кублічні закупівлі»;

-Закон УкраjЇни «Про ринок електршно.Ї енергі.Ї»;

-  Постанова  НаціонсLльної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферсDс  енергетики  їпа
комуноиіьнш послуг (НКРЕКП) від  14.03.20І8 № 3І2 «Про затверджен" Прав:uл роздрібного ринку
еwіектричноjї енергіЇ»;                                                         ,

- Порядок забезпечення стандартів якості е]іектропостачання та надання компенсацій споживачам
за  їх  недотрuмання,  затверджений  постановою  НКРЕКП  від   І2.06.20І8  р.  №  375;  -  Кодекс
комерційного обліку електршної енергії, затверджений постановою НКРЕ КП від І 4.03.20] 8 року №
3',,.

7. Вимоги щодо якості:

- безперебійне постачання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень;

- комерційна якість постачання;

-   параметри  якості   електроенергії  в  точках   приєднання   споживачів  в   нормальнш  умовах
експлуатщі.ї .мають відповідати парсuметра!м, визнсненим у дСТУ EN 50 І 60:20 І 4 «Характеристuкu
напруги еjіектропостачання в електричнш мережсuс загсuьної прuзначеності».

8`   Постачання   електршноЇ   енергі.Ї   споживачам   здійснюється   е]іектропостачсuіьнuкамu,   які
отрuмсuіu  відповідку  ліцензію   на  право  провадження  господарської  діяльності  з   постачання
ел ектроен ергії спожuвачу.

9.Учаснuк при поставці товару передбачає необхідні заходи і3 захисту довкdlля: здійснює д.іяmьність з
додержанням вимог еко]іогічно-ї безпекu, правш, норматuвів, стандартів що ре.кулюють діяльність
учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та іншш шкідливш вruіивів;



5.    Обґрунтувамя розмфу  бюджетіІого прuзtlачеіtнfі:  розіvіір  бюджетного признанення,  визнанений
відповідно до розрахунку до кошторису на 202 ] рік, становить 2840500 грн з ПдВ.

6.    ОчікуваіІа вартість предмета закупівлі: 2840500 грн з ПдВ.

7.    Обґруtітуваннf\ очікуванОЇ вартості предмето закупівлі:
Вшначено відповідно до  Методики визначення очікуваноЇ вартості предмета заtqіпівлі державноЇ

казначейської с]іужбu Укра.їнu, затвердженої наказом державно.ї ксвначейської служби Украjїнu від 12.05.2020
№25

Ц=(Ц1 + . . . +Ц4)/4= 6,7+6,5+6,0+6,8 =26/4 = 6,5 ірн;

ОВ = Ц х V= 6,5 х 437000 = 2840500 ірн (з ПдВ).

Відповідно до Методuк"..

ОВрег = V х Цтар,
dє..
ОВрег - очікувана вартість заіоіпівііі товарів / послуг, щодо яких проводиться державне реZулювання цін і тарифів;
V - кількість (обсяг) товару / послугu, що закуповується;
Цтар ~ ціна (тарuф) за одиницю товару / послугu, затверджена відпсюідtіuм нормативно-I'іравсм3uм актом.

І .Ціна 6§Zгрн з ПдВ. Зсюальна вартість предмета закупівлі на 202 ] рік -2927900 грн з ПдВ .
2.Ціна 6Ф±грн з ПдВ. 3агсuіьна вартість предмета заіqіпів]іі на 202 І рік -28405()() грн з ПдВ .
3.Ціна 6§l± грн з ПдВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік -2622000 грн з ПдВ .
4.Ціна 6§і$грн з ПдВ. Загсиіьна вартість предмета заіqіrіівлі на 2021 рік -2971600 грн з ПдВ .

Відповідальна особа с4J/оJ,# ся. ,`


