
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(закупівля UA-2020-12-31-001005-b)

1. Назва предмета закупівлі

Розподіл електричної енергії (код за ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл електричної
енергії)

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Пункт Закону:
пункт 2 частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» — роботи, товари чи послуги
можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з
технічних причин.

Обґрунтування:
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі послуги з розподілу

електричної енергії (ДК 021:2015 - 65310000-9: Розподіл електричної енергії ) на 2021 рік
Згідно частини 2 статті 2 Закону України "Про ринок електричної енергії" № 2019-VІІІ від
13.04.2017 «Основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та
взаємовідносин між ними визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють
впровадження цього Закону, зокрема: кодексом систем розподілу». Частиною 2.1 розділу
ІІ Кодексу систем розподілу встановлено, що договір про надання послуг з розподілу
електроенергії укладається між Оператором Систем Розподілу, що здійснює розподіл
електроенергії на території ліцензованої діяльності та Користувачем. Відповідно до
зведеного реєстру суб’єктів природних монополій, розміщеного на сайті
Антимонопольного комітету України за адресою
https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij
станом на 30.11.2020 р. під номером № 109 та реєстру суб’єктів природних монополій у
сфері енергетики станом на 30.11.2020 р. за адресою http://www.nerc.gov.ua під номером №
73, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» займає монопольне
становище з розподілу електричної енергії на території Полтавської області, а також
частково територія Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та
Кіровоградської областей (пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії)
відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1442. З урахуванням вище
викладеного та на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні
закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII закупівля послуг з розподілу електричної енергії
для потреб об’єктів Замовника може бути здійснена виключно із застосуванням
переговорної процедури закупівлі.

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення

Очікувана вартість предмета закупівлі- 570830,76 грн. (п’ятсот сімдесят тисяч вісімсот
тридцять гривень 76 коп.), з ПДВ, вона передбачена кошторисом установи та змінами до
річного плану закупівель на 2021 рік. Розмір бюджетного призначення визначений відповідно
до кошторису на 2021 рік, становить -570830,76 грн.


