Інформація, що підлягає оприлюдненню
Відповідно до Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266, яка набула чинності 19.12.2020
року, державні замовники повинні на власному сайті публікувати обґрунтування технічних та
якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної
вартості предмета закупівлі.
Була опублікована закупівля електричної енергії за кодом ДК 021:2015 – 09310000-5
«Електрична енергія» (електрична енергія).
Предмет закупівлі: електрична енергія
Очікувана вартість: 1 113 865,50 грн. з ПДВ
Процедура закупівлі: Переговорна процедура, скорочена.
Умова застосування переговорної процедури на підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону, а
саме якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю, в тому числі у разі
розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в
обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний
з вини такого учасника. Застосування переговорної процедури закупівлі в такому випадку
здійснюється за рішенням замовника щодо кожного тендера.
Підстава: Розірвання договору про закупівлю з вини учасника.
Найменування замовника : Управління каналу Дніпро-Донбас
Код ЄДРПОУ: 05387179
Місце знаходження: 51918, Україна, Дніпропетровська обл., Кам’янське, Дніпробудівська 6а

І. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в
точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам,
визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних
мережах загального призначення». Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання
електричної енергії споживачу постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю
електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на
споживання електричної енергії споживачем. Постачальник електричної енергії зобов’язується
якісно надавати послуги у відповідності до вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про
затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій
споживачам за їх недотримання»

ІІ. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Закупівля електричної енергії проводиться на очікувану вартість відповідно до річного плану,
номер плану в електронній системі закупівель UA-P-2021-08-17-012191-a
Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет
України на 2021 рік» за КПКВК 2707050.

ІІІ. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість сформована на підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону, в обсязі, що
не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини
учасника (Договір про закупівлю від 27.02.2021р. № 21/01-94 на суму 5 586 938.88 гривні з ПДВ,
розірваний з вини Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЕНЕРГОГРУП")

Очікувана вартість закупівлі: 1 113 865,50 грн. з ПДВ

