Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі - Розподіл електричної енергії
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про
ефективне використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код ЄДРПОУ
34654458; адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про проведення
закупівлі послуг з розподілу електричної енергії за переговорною процедурою (скороченою) закупівлі.
Закупівля за переговорною процедурою (скороченою) ««Розподіл електричної енергії»», за КЕКВ 2273
Оплата електроенергії, код національного класифікатора України ДК 021:2015:65310000-9 «Розподіл
електричної енергії» (розподіл електричної енергії в т.ч. перетікання реактивної енергії) (Ідентифікатор
закупівлі UA-2020-12-18-014759-c).
Очікуваний обсяг розподілу електричної енергії: 166850 кВт⋅год
Очікувана вартість предмета закупівлі: 238 595,5 грн.
Період доставки : 1 січ. 2021 – 31 груд. 2021
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:


Надійність (безперервність) електропостачання;

З метою організації відповідних умов праці та забезпечення невідкладних потреб Деснянського басейнового
управління водних ресурсів на 2021 рік існує потреба у закупівлі електричної енергії в обсязі 166850 кВт⋅год.
Електроенергію як товар за вільними цінами неможливо закупити без укладення окремого договору на послуги з
розподілу із ліцензованим постачальником, визначеним НКРЕКП, для укладення такого договору необхідно
провести переговорну процедуру та внести відповідні зміни до річного плану закупівель Деснянського
басейнового управління водних ресурсів (далі – РПЗ).
Згідно даних з Реєстру суб’єктів природних монополій у сфері енергетики станом на 16.12.2020, розміщеного на
офіційному сайті Антимонопольного комітету України, АТ «Чернігівобленерго» (код ЄДРПОУ 22815333) є
суб’єктом природних монополій на території Чернігівської області відповідно до постанови НКРЕКП від
13.11.2018 № 1434. Керуючись вимогами Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII (зі
змінами) (далі - Закон) та враховуючи те, що вищезазначені послуги можливо закупити лише в одного
постачальника - AT "Чернігівобленерго", у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме: якщо роботи, товари
чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в зв’язку із
відсутністю конкуренції з технічних причин, а тому маємо правові підстави для застосування переговорної
процедури закупівлі, а відповідно до ч.7 ст. 40 Закону замовник у разі закупівлі електричної енергії має право
застосувати переговорну процедуру закупівлі (скорочену) та укласти договір про закупівлю не раніше п’яти
днів.
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського басейнового
управління водних ресурсів та прогнозованих обсягів розподілу електричної енергії протягом 2021 року.
Постановою НКРЕКП від 09.12.2020 № 2384 встановлено тариф на послугу з розподілу електричної енергії АТ
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» для споживачів 2 класу напруги у розмірі 1,18869 грн/кВт*год (без урахування
податку на додану вартість), що з урахуванням ПДВ становить 1,426428 грн з ПДВ за 1 кВт*год. Укладення
договору з розподілу електричної енергії відбувається шляхом підписання заяви-приєднання до Публічного
договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. Таким чином, орієнтовна сума
закупівлі з розподілу електричної енергії за встановленим тарифом становитиме 238 595,50 грн з ПДВ (166850
кВт*год*1,43 грн).

