
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі – Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування 

обладнання, локальної мережі електропостачання, утримання в 

належному стані зовнішніх  та внутрішніх електромереж в селищі 

Лисець по вул. Довга (буд. 6-10), Весняна (буд. 1-9), Миру (буд. 3-6) Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

 

Назва предмета закупівлі: Послуги з поточного ремонту та технічного 

обслуговування обладнання, локальної мережі електропостачання, утримання 

в належному стані зовнішніх  та внутрішніх електромереж в селищі Лисець по 

вул. Довга (буд. 6-10), Весняна (буд. 1-9), Миру (буд. 3-6) Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області, за ДК 021:2015 45310000-3 - 

Електромонтажні роботи. 

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для забезпечення 

безперебійного постачання електричної енергії,  уникнення потенційно-

небезпечних для людей та їх майна випадків, впровадження 

енергозберігаючих технологій, назріла потреба в поточному ремонті мереж 

зовнішнього освітлення в селищі Лисець по вул. Довга (буд. 6-10), вул. 

Весняна(буд. 1-9), Миру (буд. 3-6). 

Обґрунтування обсягів закупівлі. Очікуваний обсяг закупівлі 

визначено на підставі аналізу технічного стану ліній електропередач та 

електричного устаткування і відповідно до складеного дефектного акта. 

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета  

закупівлі: Очікувана вартість закупівлі становить 45199,20 грн. Очікувана 

вартість предмета закупівлі визначена на підставі наявної потреби та обсягів з 

утримання мереж зовнішнього освітлення та поточного ремонту вуличного 

освітлення в селищі Лисець по вул. Довга (буд. 6-10), вул. Весняна(буд. 1-9), 

Миру (буд. 3-6) Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом 

порівняння ринкових цін. При визначенні очікуваної вартості закупівлі 

враховувалась інформація про ціни на послуги, що міститься в мережі 

Інтернет у відкритому доступі.  

Як основа, для встановлення очікуваної вартості послуг, 

використовувались як ціни власних попередніх закупівель (укладених 

договорів) на закупівлю аналогічних послуг так і ціни відповідних закупівель 

минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі 

закупівель «Prozorro». 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якість 

послуг повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих 



в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних 

послуг. 

Ремонт та технічне обслуговування мереж та устаткування здійснювати з 

урахуванням вимог Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України 

від 25.07.2006 р. № 258, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів 

благоустрою, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства  № 94 від 24.07.2007р.) та Методичних рекомендацій з утримання 

об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів затверджених Наказом 

Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 

21.08.2008р. № 253. 


