ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (10.09. 2021 р.)
Предмет закупівлі: автобус МАЗ 281040 на 17 місць включаючи водія або еквівалент ДК 021
2015 34120000-4 мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб.
НІНІ «Синевир» розміщений на території 5 населених пунктів, жителі яких є працівниками
служби державної охорони даної установи. Для перевезення процівників СДО на відстані до
40 км необхідний мікроавтобус не менше 17 сидячих місць. Для зберігання спеціальної
техніки в НІНІ «Синевир» є в наявності приміщення (бокси).
Придбання даного автомобіля дасть можливість покращити умови перевезення
працівників СДО та ефективно використати кошти спеціального фонду державного бюджету
для виконання природоохоронних, рекреаційних, еколого-освітніх та науково-дослідних
робіт.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника з
метою здійснення транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових
функцій. Автобус МАЗ-281040 на 17 місць включаючи водія повинен мати торгову марку та
бути випущеним не раніше 2020 році, у виконанні, передбаченому нормативно-технічною
документацією виробника і готовим до експлуатації. Товар повинен бути виготовлений у
відповідності зі стандартами, що діють на території України, затвердженими на даний вид
товару.
Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної
безпеки, єдиним технічним приписам для колісних транспортних засобів.
Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому організаційнорозпорядчими документами Замовника, а саме шляхом здійснення аналізу цін серед
основних постачальників, що відповідають встановленим вимогам в цій тендерній
документації.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (10.09.2021 р.)
Предмет закупівлі: бензин А-95 ДК 021-2015 09130000-9 нафта і дистилянти
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх та науково-дослідних робіт НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити
себе бензином А-95 з метою здійснення транспортування персоналу для виконання
працівниками їхніх трудових функцій, а також відповідних матеріалів та обладнання, що
можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання бензина А-95 у попередньому
році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (27.09.2021 р.)
Предмет закупівлі: бензин А-95 ДК 021-2015 09130000-9 нафта і дистилянти
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх та науково-дослідних робіт НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити
себе бензином А-95 з метою здійснення транспортування персоналу для виконання
працівниками їхніх трудових функцій, а також відповідних матеріалів та обладнання, що
можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання бензина А-95 у попередньому
році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (4.10.2021 р.)
Предмет закупівлі: Олива двигуна М10ДМ , AZMOL Diesel; олива двигуна М10Г2к,

Л 7М 0Ь Біезеї; олива гідравлічна МГЕ46 AZMOL; смазка нігрол розфасовка 20л;
гіпоїдне масло трансмісійне 80W90 ДК 021-2015 09210000-4 мастильні засоби.
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх та науково-дослідних робіт НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити
себе необхідними мастильними матеріалами для забезпечення безперебійної роботи
автомобільної техніки з метою здійснення транспортування персоналу для виконання
працівниками їхніх трудових функцій, для перевезення вантажів автомобільним транспортом
а також відповідних матеріалів та обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання
таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання мастильних матеріалів у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (8.10.2021 р.)
Предмет закупівлі: дизпаливо (зимове) ДК 021-2015 09130000-9 нафта і дистилянти.
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
дизельним пальним для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою
здійснення транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій,
для перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання дизельного палива у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (12.10.2021 р.)
Предмет закупівлі: дизпаливо (зимове) ДК 021-2015 09130000-9 нафта і дистилянти.
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
дизельним пальним для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою
здійснення транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій,
для перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання дизельного палива у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (12.10. 2021 р.)
Предмет закупівлі: Автошини BRIDGESTONE 265/65 R17 зимові, Автошини ANAWAITE
315/80 R22,5, Автошини BRIDGESTONE 215/65 R16 зимові ДК 021-2015 34350000-5 шини
для транспортних засобів великої і малої тонажності

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
автошинами для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою здійснення
транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій, для
перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання автошин у попередньому році
та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (18.10.2021 р.)
Предмет закупівлі: бензин А-95 ДК 021-2015 09130000-9 нафта і дистилянти
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх та науково-дослідних робіт НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити
себе бензином А-95 з метою здійснення транспортування персоналу для виконання
працівниками їхніх трудових функцій, а також відповідних матеріалів та обладнання, що
можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання бензина А-95 у попередньому
році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (09.11.2021 р.)
Предмет закупівлі: гусениця в зборі до трактора ТДТ-55 ДК 021-2015 34390000-7 приладдя
до трактора

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання заходів щодо збереження та
відтворення природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити
себе запасними частинами до трактора ТДТ-55, а саме гусеницею в зборі ходової частини для
забезпечення безперебійної роботи з метою вивезення і штабелювання середнього і великого
лісу для роботи в складних лісових умовах.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного виконання заходів щодо збереження та
відтворення природних комплексів та обєкті, запасними частинами до трактора ТДТ-55, а
саме гусеницею в зборі ходової частини та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей тракторів ТДТ-55, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (09.11.2021 р.)
Предмет закупівлі: Олива двигуна М10ДМ , AZMOL Diesel; олива двигуна М10Г2к,

Л 7М 0Ь Біезеї; олива гідравлічна МГЕ46 AZMOL; смазка нігрол розфасовка 20л;
гіпоїдне масло трансмісійне 80W90, мазка солідол, моторне масло 10 W 40дизель,
моторне масло 10 W 40 бензин ДК 021-2015 09210000-4 мастильні засоби.
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх та науково-дослідних робіт НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити
себе необхідними мастильними матеріалами для забезпечення безперебійної роботи
автомобільної техніки з метою здійснення транспортування персоналу для виконання
працівниками їхніх трудових функцій, для перевезення вантажів автомобільним транспортом
а також відповідних матеріалів та обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання
таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання мастильних матеріалів у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (10.11.2021 р.)
Предмет закупівлі: дизпаливо (зимове), бензин А-95 ДК 021-2015 09130000-9 нафта і
дистилянти.
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
дизельним пальним для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою
здійснення транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій,
для перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання дизельного палива у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (16.11.2021 р.)
Предмет закупівлі: Автошина 175/70 R14 Белшина (зимові); автошина 205/70 R16 KAMA
Flame (зимові); автошина TRIANGLE розмір 23,5-25 на фронтальний навантажувач PN 956 з
камерами; автошина УРАЛ 4320 14.00-20(370R508) (норма стійкості 14 з камерами та
фліпером) ДК 021-2015 34350000-5 шини для транспортних засобів великої і малої тонажності
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
автошинами для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою здійснення
транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій, для
перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання автошин у попередньому році
та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (25.11.2021 р.)
Предмет закупівлі: гусениця в зборі до трактора ТДТ-55 ДК 021-2015 34390000-7 приладдя
до трактора

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання заходів щодо збереження та
відтворення природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити
себе запасними частинами до трактора ТДТ-55, а саме гусеницею в зборі ходової частини для
забезпечення безперебійної роботи з метою вивезення і штабелювання середнього і великого
лісу для роботи в складних лісових умовах.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного виконання заходів щодо збереження та
відтворення природних комплексів та обєкті, запасними частинами до трактора ТДТ-55, а
саме гусеницею в зборі ходової частини та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей тракторів ТДТ-55, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 16.11.2021р.)
Предмет закупівлі: Автошина 205/70 R16 KAMA Flame (зимові), автошина 175/70
R14 Белшина (зимові), автошина TRIANGLE розмір 23,5-25 на фронтальний
навантажувач PN 956 з камерами, атошина УРАЛ 4320 14.00-20(370R508) (норма
стійкості 14 з камерами та фліпером) ДК 021-2015 34350000-5 шини для
транспортних засобів великої і малої тонажності

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
автошинами для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою здійснення
транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій, для
перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання автошин у попередньому році
та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (29.11. 2021р.)
Предмет закупівлі: дизпаливо (зимове), бензин А-95 ДК 021-2015 09130000-9 нафта і
дистилянти.
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
дизельним пальним для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою
здійснення транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій,
для перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання дизельного палива у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 01.12.2021р.)
Предмет закупівлі: автоини 21.3-Я24 (530R610) КАМА (НкШЗ) ФД-14А на
трактор Т-150 ДК 021-2015 34350000-5 шини для транспортних засобів великої і малої
тонажності

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
автошинами для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою здійснення
транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій, для
перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання автошин у попередньому році
та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 20. 11. 2021р.)
Предмет закупівлі: Платформи (подіуми) під розміщення геокупольних конструкцій з
терасами відпочинку НІНІ «Синевир» надалі (рекреаційний пункт) код за ДК 021-2015
44190000-8 конструкційні матеріали різні
Кількість: 9 платформ (подіумів) під розміщення геокупольних конструкцій з терасами:
-

платформа діаметром 11 м, площею 95 м2 - 1 шт.- монтаж та пуско налагодження в
рекреаційному пункті
платформа діаметром 7 м, площею 36 м2 з терасою 2х9 м2 - 8 шт.- монтаж та
пусконалагодження в рекреаційному пункті

З метою
підвищення ефективності використання туристичного потенціалу
природоохоронних територій шляхом створення ексклюзивного продукту на засадах сталого
туризму - облаштування глемпінг-локацій, необхідністю пошуку шляхів розвитку туризму в
територіях ПЗФ, які б не чинили негативного впливу на природну екосистему. Для туристів,
які прагнуть зануритися у світ природи, але при цьому бажають відпочинку підвищеного
комфорту, таким продуктом (поки що унікальним для природних парків України) є глемпінги
- поєднання традиційних кемпінгів з комфортними умовами готельного типу.
Очікувані результати
• Створення нових об’єктів інфраструктури для розміщення та відпочинку туристів на
територіях природно-заповідного фонду.
• Створення ексклюзивного туристичного продукту для розвитку туризму в
природоохоронних територіях України.
• Підвищення компетенції персоналу природоохоронних установ у сфері туризму і
рекреації.
• Забезпечення обміну досвідом розвитку сталого туризму в природоохоронних територіях.
• Збільшення кількості туристів, що відвідують природно-заповідні території України
Ефективність реалізації
- збільшення кількості туристів у природно-заповідних територіях; - збільшення доходів
природоохоронних установ і зростання рентабельності їх діяльності; - підвищення рівня
зайнятості місцевого населення шляхом створення нових робочих місць; - збільшення дохідної
частини до місцевих бюджетів за рахунок зростання туристичного потоку і, відповідно,
обсягів туристичних зборів; - сприяння розвитку сільської місцевості на прилеглих до
природоохоронних об’єктів територіях шляхом залучення інвестицій або грантових коштів.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 20. 11. 2021р.)
Предмет закупівлі: Модульні всесезонні геокупола для облаштування рекреаційного пункту
в НІНІ «Синевир» надалі (рекреаційний пункт) ДК 021-2015 - 44210000-5 конструкції та їх
частини (44211100-3 Модульні та переносні споруди)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
9 геокуполів:
- геокупол Івент - 1шт. - монтаж та пусконалагодження в рекреаційному пункті
- геокупол Л ю кс- 4 шт. - монтаж та пусконалагодження в рекреаційному пункті
- геокупол Півлюкс - 4 шт. - монтаж та пусконалагодження в рекреаційному пункті
З метою
підвищення ефективності використання туристичного потенціалу
природоохоронних територій шляхом створення ексклюзивного продукту на засадах сталого
туризму - облаштування глемпінг-локацій, необхідністю пошуку шляхів розвитку туризму в
територіях ПЗФ, які б не чинили негативного впливу на природну екосистему. Для туристів,
які прагнуть зануритися у світ природи, але при цьому бажають відпочинку підвищеного
комфорту, таким продуктом (поки що унікальним для природних парків України) є глемпінги
- поєднання традиційних кемпінгів з комфортними умовами готельного типу.
Очікувані результати
• Створення нових об’єктів інфраструктури для розміщення та відпочинку туристів на
територіях природно-заповідного фонду.
• Створення ексклюзивного туристичного продукту для розвитку туризму в
природоохоронних територіях України.
• Підвищення компетенції персоналу природоохоронних установ у сфері туризму і
рекреації.
• Забезпечення обміну досвідом розвитку сталого туризму в природоохоронних територіях.
• Збільшення кількості туристів, що відвідують природно-заповідні території України
Ефективність реалізації
- збільшення кількості туристів у природно-заповідних територіях; - збільшення доходів
природоохоронних установ і зростання рентабельності їх діяльності; - підвищення рівня
зайнятості місцевого населення шляхом створення нових робочих місць; - збільшення дохідної
частини до місцевих бюджетів за рахунок зростання туристичного потоку і, відповідно,
обсягів туристичних зборів; - сприяння розвитку сільської місцевості на прилеглих до
природоохоронних об’єктів територіях шляхом залучення інвестицій або грантових коштів.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 01. 12. 2021р.)
Предмет закупівлі: електрична енергія код за ДК 021-2015 09310000-5 електрична енергія
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» потрібна електрична енергія для
забезпечення безперебійної роботи всіх підрозділів парку для виконання працівниками їхніх
трудових функцій. Електричну енергію використовують для виробничого і побутового
споживання, вона використовується для виконання механічної роботи, опалення, освітлення,
комунікації тощо.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні
характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про
ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правилами роздрібного'ринку
електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ),
Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП
від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від
12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері
електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної
енергії Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання - це
перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень
надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі,
розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання електричної енергії у
попередньому році та обсягу фінансування.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 17. 12. 2021р.)
Предмет закупівлі: електрична енергія код за ДК 021-2015 09310000-5 електрична енергія
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» потрібна електрична енергія для
забезпечення безперебійної роботи всіх підрозділів парку для виконання працівниками їхніх
трудових функцій. Електричну енергію використовують для виробничого і побутового
споживання, вона використовується для виконання механічної роботи, опалення, освітлення,
комунікації тощо.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні
характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про
ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правилами роздрібного'ринку
електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ),
Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП
від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від
12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері
електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної
енергії Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання - це
перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень
надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі,
розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання електричної енергії у
попередньому році та обсягу фінансування.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 13.01.2022р.)
Предмет закупівлі: електрична енергія код за ДК 021-2015 09310000-5 електрична енергія
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» потрібна електрична енергія для
забезпечення безперебійної роботи всіх підрозділів парку для виконання працівниками їхніх
трудових функцій. Електричну енергію використовують для виробничого і побутового
споживання, вона використовується для виконання механічної роботи, опалення, освітлення,
комунікації тощо.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні
характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про
ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правилами роздрібного'ринку
електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ),
Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП
від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від
12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері
електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної
енергії Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання - це
перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень
надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі,
розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання електричної енергії у
попередньому році та обсягу фінансування.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 06.12.2021р.)
Предмет закупівлі: послуги з розподілу електричної енергії ДК 021-2015 65310000-9
розподіл електричної енергії

Обґрунтування доцільності закупівлі. З метою організації відповідних умов праці та забезпечення
невідкладних потреб НПП «Синевир» на 2022 рік існує потреба у закупівлі електричної енергії.
Електроенергію як товар за вільними цінами неможливо закупити без укладення окремого договору
на послуги з розподілу із ліцензованим постачальником, визначеним НКРЕКП.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання електричної енергії у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: технічні та якісні
характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з
урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. Засади функціонування
ринку електричної енергії України визначаються Законом України «Про ринок електричної
енергії» № 2019-УШ від 13 квітня 2017 року. Послуги з розподілу електричної енергії надають
оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які
встановлюються НКРЕКП. Також, відповідно до Закону України „Про ринок електричної
енергії” розподіл електричної енергії - це діяльність із транспортування електричної енергії
від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи
передачі мережами оператора системи розподілу (ОСР), крім постачання електричної енергії.
Послуги із розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти
природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Г осподарська діяльність з
розподілу (передачі) електричної енергії її споживачу провадиться на ринку електричної
енергії за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензія видається Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Ціна на послугу з
розподілу електричної енергії визначається з урахуванням норм Податкового кодексу
України та законодавства у сфері електропостачання, з у рахуванням регульованих тарифів
на розподіл електричної енергії, розрахунок та оприлюднення яких здійснюється у
встановленому законодавством порядку та на момент проведення закупівлі згідно постанови
НКРЕКП від 06.08.2021 № 1245.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 22.12.2021р.)
Предмет закупівлі: послуги з розподілу електричної енергії ДК 021-2015 65310000-9
розподіл електричної енергії

Обґрунтування доцільності закупівлі. З метою організації відповідних умов праці та забезпечення
невідкладних потреб НПП «Синевир» на 2022 рік існує потреба у закупівлі електричної енергії.
Електроенергію як товар за вільними цінами неможливо закупити без укладення окремого договору
на послуги з розподілу із ліцензованим постачальником, визначеним НКРЕКП.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання електричної енергії у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: технічні та якісні
характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з
урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. Засади функціонування
ринку електричної енергії України визначаються Законом України «Про ринок електричної
енергії» № 2019-УШ від 13 квітня 2017 року. Послуги з розподілу електричної енергії надають
оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які
встановлюються НКРЕКП. Також, відповідно до Закону України „Про ринок електричної
енергії” розподіл електричної енергії - це діяльність із транспортування електричної енергії
від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи
передачі мережами оператора системи розподілу (ОСР), крім постачання електричної енергії.
Послуги із розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти
природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Г осподарська діяльність з
розподілу (передачі) електричної енергії її споживачу провадиться на ринку електричної
енергії за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензія видається Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Ціна на послугу з
розподілу електричної енергії визначається з урахуванням норм Податкового кодексу
України та законодавства у сфері електропостачання, з у рахуванням регульованих тарифів
на розподіл електричної енергії, розрахунок та оприлюднення яких здійснюється у
встановленому законодавством порядку та на момент проведення закупівлі згідно постанови
НКРЕКП від 06.08.2021 № 1245.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 12.01.2022р.)
Предмет закупівлі: послуги з розподілу електричної енергії ДК 021-2015 65310000-9
розподіл електричної енергії

Обґрунтування доцільності закупівлі: Згідно ч. 1 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник
укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів щодо ціни та інших умов
договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна
процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені
згідно п. 2 ч. 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі така процедура може
бути застосована у разі відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок
чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником. Відповідно до Закону
України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. №2019-УІІІ та ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 27.12.2017р № 1470 (зі змінами), послуги з розподілу електричної енергії надають
оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами , які встановлюються
НКРЕКП та отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності. Згідно постанови НКРЕКП
від 13.11.2018р. № 1414, єдиним постачальником послуг з розподілу електричної енергії на території
Закарпатської області є ПрАТ «Закарпаттяобленерго». На підставі вищевикладеного в даному випадку
може бути застосована переговорна процедура відповідно до положень п.2, ч.2, ст.40 Закону України
«Про публічні закупівлі», а саме з причини відсутності конкуренції з технічних причин на
відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Обгрунтування технічних та якісних
характеристик закупівлі Закупівля послуги з розподілу електричної енергії, технічні та якісні
характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок
електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії,
затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про
публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УІІІ (далі — Закон № 922), Кодексом системи розподілу,
затвердженим постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх
недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375),
Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018, та іншими
нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі. Послуга з розподілу електричної
енергії (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» —
65310000-9 «Розподіл електричної енергії»): Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг
розподіленої електричної енергії. За одиницю виміру послуги приймається кіловат-година, яка
дорівнює кількості енергії, розділеної по мережах оператора системи розподілу в один кіловат
протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкта
замовника, враховуючи обсяги розподіленої / спожитої електричної енергії попереднього календарного
року, становить 130 000 кВт. год на 2021р. Клас споживача (за потужністю) - (1 або 2 клас). Ціна
(тариф) на послугу з розподілу електричної енергії є регульованою та встановлюється НКРЕКП. ОСР
повинен дотримуватися затверджених Регулятором показників якості електропостачання, які
характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання
послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії. Послуги із компенсації перетікань
реактивної електричної енергії (Код ДК 021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії).
Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг, за одиницю виміру послуги приймається
кіловар-година (кВАр-год). Очікуваний обсяг закупівлі на 2021 рік визначається з огляду на очікуваний
обсяг послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, розрахований згідно з
Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженою наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018 № 87.

Обґрунтування якісних характеристик предмета закупівлі. Наявна електроустановка замовника є
електромагнітно незбалансованою, даною електроустановкою (як комплекс взаємопов’язаних
устаткування і споруд) здійснюється споживання реактивної електроенергії із електричної мережі або,
навпаки, генерує реактивну електроенергію, тобто спричиняє зустрічні перетікання реактивної
електроенергії в електричну мережу, до якої приєднана електроустановка. І у випадку споживання, і у
випадку генерації реактивної електроенергії електроустановкою відбувається перетікання реактивної
електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж. Якість електричної енергії
характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх
відповідністю встановленому стандарту. Якість електричної енергії забезпечується ОСР під час
надання послуги з розподілу електричної енергії, відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4
розділу XI КСР, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах
експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕИ 50160:2014 «Характеристики
напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності». Перетікання реактивної
електричної енергії викликає погіршення якості напруги та збільшення втрат активної електроенергії,
а також впливає на стійкість вузлів навантаження і зменшує пропускну здатність електричних мереж.
Електроустановки замовника спричиняють значні перетікання реактивної електроенергії. Саме такі
перетікання ведуть до додаткових технологічних втрат активної електричної енергії, негативно
впливають на показники її якості, зумовлюючу/ необхідність відповідної компенсації.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 24.01.2022р.)
Предмет закупівлі: риба свіжоморожена типу «Путасу» ДК 021-2015 15220000-6
риба, рибне філе та інше м'ясо риби мороженої

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для збалансованого харчування бурих ведмедів, які
проживають на території реабілітаційного центру національного природного парку «Синевир»
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання риби мороженої відповідно до
раціону харчування бурих ведмедів та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Риба морожена, сухої
заморозки, стандартна, повинна мати чисту поверхню без зовнішніх пошкоджень;
консистенція і запах після відтавання властивий даному виду риби, без ознак псування, без
повторної заморозки. Риба заморожена блоками. Товар, що постачається повинен мати
необхідні сертифікати якості виробника та висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам,
встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами,
повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. На кожній одиниці
фасування повинна бути наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса
підприємства - виробника, вага, нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та
умови зберігання, дані про енергетичну цінність. Товар повинен мати відповідне пакування,
яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.
Фасування - від 10 кг до 20 кг Упаковка - пакети або лотки з полімерних матеріалів, ящики з
гофрованого картону або полімерні, риба повинна бути попередньо упакована в харчову
плівку.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 24.01.2022р.)
Предмет закупівлі: хліб пшеничний ДК 021-2015 15810000-9 хлібопродукти,
свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для збалансованого харчування бурих ведмедів, які
проживають на території реабілітаційного центру національного природного парку «Синевир»
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання хліба пшеничного відповідно
до раціону харчування бурих ведмедів та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Нерізаний. Основна сировина із
борошна пшеничного хлібопекарського не нижче І-ІІ гатунку. Вага 600гр. Колір від світлокоричневого до темнокоричневого, без підгорілості. Хліб повинен бути свіжої випічки, не
містити ГМО. Якість хліба повинна відповідати нормам діючого державного стандарту
України. Скоринка хліба повинна бути без пошкоджень. Смак, свіжість, запах, хрускіт,
пористість притаманні свіжовипеченому хлібу. М'якушка повинна бути пористою,
еластичною. Не допускається м ’якушка ущільнена, нееластична, волога на дотик, така, що
після легкого надавлювання пальцями не набуває початкової форми. Якість товару, що
постачається, повинна відповідати стандартам якості ДСТУ та встановленим показникам
якості і безпеки. Якість і безпека хліба протягом терміну придатності до споживання
гарантується виробником і продавцем відповідно до вимог діючих стандартів.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (від 25.01.2022р.)
Предмет закупівлі: яблука (ранньої, середньої та пізньої стиглості), морква, кавун
(сезон) ДК 021-2015 03220000-9 овочі, фрукти та горіхи

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для збалансованого харчування бурих ведмедів, які
проживають на території реабілітаційного центру національного природного парку «Синевир»
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання хліба пшеничного відповідно
до раціону харчування бурих ведмедів та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.
М орква: зовнішній вигляд: коренеплоди свіжі, чисті, незів’ялі, не тріснуті, без
пошкоджень сільськогосподарськими шкідниками, без зайвої зовнішньої вологи, характерним
для ботанічного сорту форми та окраса, з довжиною бадилля не більше 2,0 см, або без нього,
без пошкодження плечиків коренеплодів. Допускаються з відхиленням по формі, але не
потворні. В партії стандартної моркви допускається до 10% коренеплодів з відхиленням до
установлених розмірів на 0,5 см. Розмір коренеплоду по найбільшому поперечному діаметру
від 2,5 до 6,0 см вага коренеплоду має бути не менше 100гр. Морква пакується у мішки
(сітчасті, полімерні). На кожній одиниці пакування етикетка з вказівкою: найменування
продукції; найменування відправника; маси нетто (кг); дати упаковки; номеру бригади або
пакувальника; позначення справжнього стандарту.
Яблука ранньої, середньої та пізньої стиглості вищого ґатунку: зовнішній вигляд:
характерний для помологічного сорту відрізняються зовнішнім виглядом, смаковими
якостями. Плоди характерні для кожного помологічного сорту, однорідні по зрілості (але не
зелені та не перезрівші), без пошкоджень шкідниками та хворобами, розмір по найбільшому
поперечному діаметру плодів округлої форми в/с не менше 65-60 мм, овальної не менше 60
50 мм; 1/с 60-50 мм вага одного яблука не менше 75грам. Яблука вищого та першого товарних
сортів складають в ящики рядами. Ящики вистеляють папером, на дно та під кришку ящика
кладуть шар стружки з дерева. На кожній коробці пакування: найменування відправника;
найменування продукції; помологічного сорту; розмір плодів (крупні,середні, мілкі);
товарного сорту; дати упаковки; номер партії; позначення справжнього стандарту.
Кавун (сезон): кавун солодкий на смак відповідно до ботанічного сорту. Кавун повинен
бути свіжий, без перевищеного вмісту хімічних речовин, достатньої зрілості, без ознак гнилі,
механічних пошкоджень та пошкоджень шкідниками. Якість товару, що постачається,
повинна відповідати стандартам якості ДСТУ та встановленим показникам якості і безпеки.
Якість і безпека хліба протягом терміну придатності до споживання гарантується виробником
і продавцем відповідно до вимог діючих стандартів.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (16.02.2022р.)
Предмет закупівлі: дизпаливо (зимове) ДК 021-2015 09130000-9 нафта і дистилянти.
Обґрунтування доцільності закупівлі. Для виконання природоохоронних, рекреаційних,
еколого-освітніх, науково-дослідних робіт та заходи щодо збереження та відтворення
природних комплексів та обєктів НІНІ «Синевир» повинен, зокрема, забезпечити себе
дизельним пальним для забезпечення безперебійної роботи автомобільної техніки з метою
здійснення транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій,
для перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також відповідних матеріалів та
обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби,
обрахованої Замовником на основі фактичного використання дизельного палива у
попередньому році та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики
визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі
Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета
закупівлі.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість
обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

