
• - - . г і ------

Обгрунтування
технічних та якісних характеристик "ретме

призначення та очікл'вано: зартсст:
іа ДК 021:2015- 09310000-5 -  Елеьгтрична енергія (Електрична енергія) на 2022 рік
1. Замовник:
1.1. Найменування : Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».
1.2. Код за ЄДРПОУ 38499986
1.3. Місцезнаходження.
Юридична адреса; 10002 м. Житомир вул. В. Бердичівська,64 
Фактична адреса : 10002 м. Житомир вул. В. Бердичівська,64
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, 
ім’я, по батькові, посада, номер телефону із зазначенням коду міжміського 
гелефоипого зв’язку, електронна адреса):
Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель - 
Зьолко Руслам Петрович, тел. 0991447040, електронна адреса оіс Ьиііг<Тикг.пеі.
1.5. Дата прийняття рішення про застосування процедури відкритих торгів:
22.12.2021 р.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі за 09310000-5 -  Електрична енергія 
(Елекі рична енергія)
2.2. Кількість говарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 500000 кВт/год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
- м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64; вул. Гагаріна, 55,
- м. Андрушівка, вул. Тітова, 2,
- м. Баранівка, вул. Тищенка, 9,
- м. Бердичів, вул. Володимирська, 12,
- см'г Ємільчине, вул. Військова, 9; вул. Шевченка, 45,
- м. Коростень, вул. Ольгинська. 2,
- м. Коросгишів, вул. І.Богуна, 42-а,
- см г Любар, вул. Калініна, 7,
- м. Малин, вул. Тараскіна, 21,
- смт Народичі, вул. Замкова, 115,
- м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 8; вул. Житомирська, 92,
- м. Овруч, вул. Київська, 131,
- м. Олсвськ, пров. Промисловий, 4А,
- смг Попільня, вул. Героїв .Майдану, 12А,
- .м. Радомишль, вул. Міськради, 15,
- смт Ро.манів, вул. Небесної Сотні, 103,
- СМ1 Ружин, вул. О. Бурди, 53,
- СМТ Хорошів, вул. Гагаріна, 1 1,
- СМ Т Чсрняхів, вул. 1 Франка, 42,
- м. '“Іуднів, вул. Героїв Майдану, 109,

3. Сірок посгавки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
підписання договору по 31.12.2022 року включно.
4. Умова засгосуванпя процедури закупівлі відкриті торги:

з моменту

Очікувана вартість закупівлі на 2022 рік станови'гь 2200000,00 (Два мільйони двісті тисяч 
гривень. 00 коп.) з урахування.м ПДВ
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5. Обгрунтування доцільності іакміівлі:
Для безперебійного та якісного зиконанкл 

«Житомирський ОЛЦ МОЗ З'країніі» у 2о22 рот сзслх 
електричної енергії у кількості 500000 кВт гол. (п'ятсот тисяч!

Очікувана вартість закупівлі, зважаючи на існ\точі ціни на ринк>' електричної 
енергії, складатиме орієнтовно 2200000.00 грн. ( Два мільйони двісті тисяч гривень 00 
копійок) з ГІД В.

6. Обі рунтування технічних та якісних характ еристик предмета закупівлі:
гехнічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 
замовника та відповідають базовим технічним вимогам до товару електрична енергія.

7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості:
Проаналізувавши кон’юнктуру ринку, вартість закупівлі 1 кВт/год електричної енергії па 
грудень 2021 року становить 4,40 гри.


