ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Найменування предмету закупівлі із зазначенням
коду
ЄЗС Вид та ідентифікатор процедури
Конкретне найменування товару
Електрична енергія – 33500 кВт/год
Код ДК 021:2015
09310000-5 «Електрична енергія»
Переговорна процедура закупівель
UA-2022-01-12-000150-а

Технічних та якісних
характеристик
предмета закупівлі

Очікуваної вартості предмета закупівлі

Відповідно до потреб замовника необхідних для
безперебійного функціонування закладу та з
урахуванням вимог нормативних документів,
зокрема:
Кодексом
системи
передачі,
затвердженого постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики та комунальних
послуг України від 14.03.2018 № 309;
Законом України «Про ринок електричної
енергії»;
Правилами
роздрібного
ринку
електричної енергії, затвердженими постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики
та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312.
Відповідні відкриті торги: UA-2021-12-17-013509-c та
UA-2021-12-01-006499-c щодо закупівлі ДК 021:2015
код 09310000-5 Електрична енергія (Електрична
енергія)- 33 500 кВт∙год не відбулися, так як кожного
разу було подано для участі в торгах менше
двох тендерних пропозицій, а саме лише від ТОВ
«ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ». Таким чином, по даній
закупівлі було двічі відмінено торги через відсутність
достатньої кількості учасників, при цьому предмет
закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а
також вимоги до учасників в документаціях торгів не
відрізнялися. На підставі викладеного, відповідно до
пункту 1 частини 2 статті 40 Закону України «Про
публічні закупівлі» (далі - Закон) можна застосувати
для закупівлі даного товару переговорну процедуру
(скорочену). Предмет закупівлі, його технічні та
якісні характеристики, а також вимоги до учасника не
відрізняються від вимог, що були визначені нами у
попередніх двох відкритих торгах

Розмір бюджетного призначення затверджений
головним розпорядником коштів – Управління
охорони
здоров’я
Чернігівської
державної
адміністрації.
Під час визначення очікуваної вартості
закупівлі,
керуючись
роз’ясненням
Мінекономрозвитку
(Мінекономіки)
–
як
Уповноваженого органу з питань публічних
закупівель (Лист Мінекономрозвитку (Мінекономіки)
Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета
закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 року).
Замовником було здійснено моніторинг (аналіз) цін
на
ринку, яка міститься у відкритих джерелах (у т.ч. на
сайтах підприємств та компаній, які здійснюють
продаж
електричної енергії та інформації з
електронної системи закупівель «Prozorro».
Очікувана вартість предмета закупівлі:
201000,00 грн.

