Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
переговорної процедури "Електрична енергія (постачання електричної енергії)"
відповідно до вимог Постанови КМУ № 710 від 11 жовтня 2016 р. (зі змінами)
Ідентифікатор плану закупівлі в системі ПроЗорро: UA-P-2021-03-12-012963-b
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначаються відповідно до
вимог:
- Закону України "Про ринок електричної енергії";
- Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 "Про затвердження
Правил роздрібного ринку електричної енергії";
Публічних
документів
постачальника
"останньої
надії"
(https://uie.kiev.ua/diyalnist/napryamky-diyalnosti/postachalnyk-elektrychnoyi-energiyi-ostannoyinadiyi/#1560177166818-8683639c-63a3).
Розмір бюджетного призначення визначено згідно з установленим порядком.
Очікувану вартість закупівлі 197 600,00 грн з ПДВ визначено за результатами
обчислення: ціна за лютий х обсяг за лютий + ціна за березень х обсяг за березень, а саме:
Тариф на момент
проведення переговорів
Оператор системи
(без ПДВ) грн/кВт∙год
розподілу (передачі)
1 клас
2 клас
(≥27,5 кВ) (< 27,5 кВ)
ПРАТ
"ДТЕК
2,72543
КИЇВСЬКІ
3,05938
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Обсяг постачання,
кВт∙год
1 клас
(≥27,5 кВ)
-

2 клас
(< 27,5 кВ)
28 427,00
28 499,52

Вартість закупівлі, грн
(без ПДВ)

(з ПДВ)

77 475,80

92 970,96

87 190,86

104 629,04

Наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі згідно з абзацом
шостим пункту 2) частини другої статті 40 Закону, – переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток, зокрема, у разі:
укладення договору з постачальником "останньої надії" на постачання
електричної енергії або природного газу.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1023-р (зі змінами від
02.12.2020
№1520-р)
Державне підприємство зовнішньоекономічної
діяльності
"Укрінтеренерго" визначено постачальником "останньої надії" (ПОН) на період з 01.01.2019
до 31.12.2021.
Умови та порядок постачання електричної енергії ПОН визначено Правилами
роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018
№ 312 (ПРРЕЕ). Відповідно до абзацу 4) пункту 3.4.2 ПРРЕЕ ПОН надає послуги з
постачання електричної енергії споживачам у разі необрання споживачем
електропостачальника.
Згідно з пунктом 6.2.6 ПРРЕЕ "Якщо споживач до моменту його переведення на
постачання електричної енергії ПОН не обрав електропостачальника або не забезпечив
власного споживання шляхом купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами
та/або на організованих сегментах ринку, адміністратор комерційного обліку (ОСР) в
одноденний термін переводить такого споживача на постачання електричної енергії
постачальником "останньої надії".

Згідно з умовами договору на закупівлю електричної енергії, укладеного з
ТОВ "СЕРВІС ГРУПП ЛТД", № 154/20-ЕЛ від 13.02.2020, він діє до 31.03.2021, і розірваний
не був. І переможець відкритих торгів на закупівлю електричної енергії на 2021 рік
(ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-21-005496-b) обраний 22.02.2021. Договір укладено
12.03.2021, приєднання – з 01.04.2021.
Де-факто, ТОВ "СЕРВІС ГРУПП ЛТД" відмовився від ТВЗК "КАДТ НА ПОДОЛІ" як
від клієнта, з 01.02.2021. Повідомлень про це до ТВЗК "КАДТ НА ПОДОЛІ" не надходило.

