
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі (відповідно до постанови  №169  від  28 лютого 2022 року Деякі 

питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг в умовах воєнного стану (зі змінами))  

 

Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт ліній електропередач для 

потреб територіальної оборони в с. Старий Лисець по вул. Коцюбинського, 9 

за ДК 021:2015 45310000-3 - Електромонтажні роботи. 

Обґрунтування доцільності закупівлі. У зв’язку з військовим станом та 

веденням бойових дій з боку країни агресора російської федерації 

здійснюються заходи  із захисту незалежності та територіальної цілісності 

України. Доцільність закупівлі визначалась на підставі звернення 

командування військової частини А7127 щодо надання допомоги на поточний 

ремонт ліній електропередач для потреб територіальної оборони в с. Старий 

Лисець по вул. Коцюбинського, 9, а також рішення Лисецької селищної ради 

№ 3/06-2022 «Про внесення змін до бюджету Лисецької селищної ради» від 

02.06.2022 року.   

Обґрунтування обсягів закупівлі. Очікуваний обсяг закупівлі 

визначено на підставі аналізу технічного стану ліній електропередач та 

електричного устаткування і відповідно до складеного дефектного акта, а 

саме: 

- підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ 

до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 

одиниць на 100 м (4 прольоти по 25 м); 

- установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами 

лампами; 

- установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів 

діаметром 32мм; 

- затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого 

одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним 

перерізом до 16 мм2; 

- установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів (вимикачів 

і штепсельних розеток)  до 3; 

- установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х та 3-х полюсних 

на струм 25 А; 

- демонтаж світильників  з лампами розжарювання; 

- монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання; 

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета  

закупівлі: Очікувана вартість закупівлі становить 30668,40 грн. Очікувана 



вартість предмета закупівлі визначена на підставі наявної потреби та обсягів 

робіт поточного ремонту ліній електропередач, складених дефектного акта та 

кошторисного розрахунку. 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. 


