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Предмет закупівлі: Послуги з технічного обслуговування електрообладнання вуличного освітлення 

на території  Нижньосироватської ОТГ  (с. Нижня Сироватка, с. Старе Село, с.Барвінкове, с. Гірне, 

с.Вишневе)  за ДК 021:2015 – 50230000-6 (Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої 

інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги). 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

1.Технічне обслуговування електрообладнання включає в себе:  

 1.1. Виконання ремонтно-профілактичних робіт по електрощитових, розподільчих щитах, проведення 

зовнішнього огляду, випробування і налагодження електрообладнання. 

1.2. Підтяжка контактних з’єднань, заміна штепсельних вилок, розеток, клемних колодок, 

автоматичних вимикачів, пускачів, теплових реле, рубильників, запобіжників та проводів  при 

виявленні механічних пошкоджень або виходу їх з ладу. 

1.3. Перевірка та ревізія контурів заземлення та ізоляції електрообладнання. 

1.4. Зовнішній огляд запобіжників та зачистка клем від пилу та корозії. 

1.5. Перевірка надійності кріплення проводів в розподільчих щитах і в щитках освітлення.   

1.6. Перевірка працездатності світильників та їх встановлення, ремонт і заміна. 

1.7. Перевірка кріплення світильників та вимикачів. 

1.8. Заміна лампочок з використанням автовишки (автопідіймача). 

1.9. Перевірка напруги системи живлення. 

1.10. Зовнішній огляд кабельних ліній, освітлювальних мереж та арматури.                                           

1.11. Перевірка ізоляції електропроводки. 

1.12. Оперативне відключення-включення електричних мереж. 

1.13. Перевірка напруги системи живлення. 

1.14. Надавати послуги з обслуговування об’єктів вуличного освітлення в Нижньосироватській ОТГ 

(с.Н.Сироватка, с.Старе Село, с.Барвінкове, с.Гірне, с.Вишневе) протягом поточного року згідно 

заходів, погоджених із Замовником, та відповідно до розроблених помісячних планів. 

1.15. Надання послуг із контролю за споживанням електричної енергії та знімання показників 

лічильників по КТП на початку кожного місяця до 06 числа поточного місяця. 

1.16. Контроль за мережами зовнішнього освітлення, шляхом об’їздів та оглядів. 

1.17. Учасник повинен контролювати роботу таймерів включення-відключення зовнішнього 

освітлення, узгодженого із Замовником. Оперативно змінювати час включення –івикючення в 

залежності від пори року та іншої необхідності у Нижньосироватській ОТГ. 

2. Якість послуг повинна відповідати всім технічним параметрам, вимогам і стандартам для даних 

видів послуг, затвердженими відповідними державними органами. 

3. Учасник зобов’язаний суворо дотримуватись нормативних правил безпеки праці, протипожежних, 

електротехнічних і санітарних норм, а також положень, пов’язаних з охороною навколишнього 

середовища, що діють в Україні. 



Обгрунтування розміру бюджетних призначень: 

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік і 

становить 72 000,00 грн.  

 

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна 

методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 № 275, якою передбачені 

методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:  

1)здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація 

про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро»), тощо;  

2)отримання комерційних (цінових) пропозицій  від виробників, офіційних представників (дилерів), 

постачальників;  

3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку 

використовуються ціни попередніх закупівель аналогічних послуг та /або минулих періодів (з 

урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі послуг 

використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення 

моніторингу цін для подальшого укладання договорів. Очікувана вартість предмета закупівлі 

визначена методом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару 

та визначені виходячи з орієнтовної ціни послуги, а також  на основі цін попередніх власних закупівель 

та укладених договорів. 

 


