
ОБГРУНТУВАFI}I'I ТВХIIIЧНИХ ТА ЯКIСНИХ ХАРАКТВРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПIВЛI, РОЗМIРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,

ОЧIКУВАНОi BAPTOCTI ПРЕДМЕТА ЗАКУПIВЛI
(вiдповiдно до пункту 4- l Постанови кМУ вiд l 1 . l0.201бр. Jф7l0 uПро ефективне використання

дер}кавних коштiв>)

l. Найrvrенуванця, мiсцезнаходження та iдентифiкаuiйний код замовника в единому
державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських

формувань, його категорiя Щержавна установа "Хмельницька обласна
фiтосанiтарна лабораторiя", УкраТна, Хмельницька область, Хмельницький, 29008,
вулиця Купрiна, 48, СДРПОУ 3848l895, категорiя замовника - юридична особа,
яка забезпечус потреби держави або територiальноТ громади.
2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за единим закупiвельним
словником (у разi полiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно
кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин
предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi): Електрична енергiя (код ДК 021:2015-
09310000-5 кЕлектрична енергiя>)
3. Iдетифiкатор заlсупiвлi: UA-2023-01-23-01 1 21б-а.
4. ОбгрунryваIlня технiчних та якiсних характеристик предмета закуlliвлi:
технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до
потреб замовника. Закупiвля електричноТ енергiI, технiчнi та якiснi характеристики
предмета закупiвлi регулюються та встановлюються Законом УкраТни uПро риI{ок
електричноI енергiТ> (далi - Закон), Правилами роздрiбного ринку електричноТ
енергiТ, затвердженими постановою Нацiональноi KoMiciT , що здiйснrос державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лалi * НКРЕКП) вiл
I4.0З.2018 J\Ъ 312 (далi - ПРРЕЕ), Законом Украiни <Про публiчнi закупiвлi> вiд
25.|2.2015 Ns 922-У|П (далi - Закон про закупiвлi), Кодексом системи розполiлу,
затвердженим постановою Нацiональноi KoMicii регулювання електроенергетики та
комун€Lльних послуг УкраТни вiд 14.03.2018 Ns 3l0 (далi КСР), Порядком
забезпечення стандартiв якостi електропостачання та надання компенсацiй
споживачам за ix недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП вiд 12.0б.2018
Jф 375 (далi - Порядок J\b З75), та iншими нормативноправовими актами, що
стосуються предмета закупiвлi.
5. Обгрунтування розмiру бюджетного призначення: розмiр бюджетного
призначення для предмету закупiвлi Електрична енергiя (код ДК 02l :20l 5-
09310000-5 <Електрична енергiя>) визначений з урахуванням потреби обсягу
видаткiв на2023р.
6. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi :- 1 47735,00 грн. з ПДВ.
7.Обгрунтування очiкуваllоi BapTocTi предмета закупiвлi: Очiкувана BapTicTb
ВиЗНаЧена на пiдставi монiторингу цiн, шляхом пошуку, збору та анапiзу
загальнодоступноi iнформачiТ про цiни постачальникiв, що мiстяться у вiдкритому
лоступi.


