
Обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі,  його
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної
процедури  закупівель  або  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про  закупівлю  за
результатами переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11
жовтня  2016  року  за  №710  з  змінами  від 16  грудня  2020р.  №  1268
код  за  ДК  021:2015  09310000-5  —  Електрична  енергія  (Електрична  енергія)  (код  за  ДК
021:2015 09310000-5 — Електрична енергія) за номером оголошення UA-2021-02-23-006221-b:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)
Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

 код за ДК 021:2015 09310000-5 — Електрична енергія (Електрична енергія) (код за ДК
021:2015 09310000-5 — Електрична енергія)

1.Загальний обсяг постачання електричної енергії та місце постачання:
Місце поставки: Закарпатська область, 
-м.Мукачево,Вул.Пирогова Миколи 8-13
-м.Мукачево,Грушевського,29;
-м.Мукачево,вул. Драгоманова 44/100  
1020000  кВт*год
2. Термін постачання:з 01 квітня 2021 по 31 грудня 2021 року.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам
і стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання предмету
закупівлі.
Відносини  між  енергопостачальною  організацією  та  Споживачем  електричної  енергії
регулюються наступними документами:
- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
- Правила  роздрібного  ринку  електричної  енергії,  затверджені  постановою
Національної  комісії,  що  здійснює  даржавне  регулювання  у  сферах  енергетики  та
комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312;
Параметри  якості  електроенергії  в  точках  приєднання  споживачів  в  нормальних  умовах
експлуатації  мають  відповідати  параметрам,  визначеним  у  ДСТУ  EN  50160:2014
«Характеристики  напруги  електропостачання  в  електричних  мережах  загальної
призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської діяльності,
які мають ліцензії  з постачання електричної енергії,  який розміщений на офіційному веб-
порталі Національної  комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг

    Необхідність здійснення закупівлі електричної енергії  код за ДК 021:2015 09310000-5 —
Електрична  енергія  (Електрична  енергія)  (код за  ДК 021:2015  09310000-5  — Електрична
енергія) для потреб КНП «Мукачівська ЦРЛ»  у відповідності до вимог Закону України «Про
публічні закупівлі» (зі  змінами) від 25.12.2015 № 922-VІI (далі  -  Закон) для забезпечення
електропостачання закладу на період з 01.04.2021-31.12.2021 року,а саме для забезпечення
Мукачівської  ЦРЛ-об’єктів  розташованих  за  адресами:вул.Пирогова  Миколи  8-
13,вул.Грушевського  29-м.Мукачево,вул.  Драгоманова  44/100-виникла  потреба  в  закупівлі
електричної  енергії.У відповідності  до фінансового плану на 2021 рік КНП «Мукачівська
ЦРЛ» та  розрахунків  витрат на  протязі  2020 року та  річного плану на  2021 рік  по КНП
«Мукачівська  ЦРЛ» проведено  розрахунок  витрат    по  вказаним закладам з  врахуванням
фактичного обсягу споживання на протязі  2020 р.,а також  середнього розміру тарифу на
2020  рік  при  розрахунку  показників  проекту  фінансового  плану  на  2021  рік  в  частині
розрахунку  витрат  на  електропостачання. (розрахунок  витрат  додається).Планові  обсяги



постачання  електричної  енергії  на   2021  рік  становлять  1380000,00  кВт*год.Враховуючи
викладене  проведено процедуру закупівлі  за  номером оголошення  UA-2020-11-19-003582-
c,найбільш  економічно  вигідною,  за  результатами  електронного  аукціону   є  пропозиція
учасника ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ВЕЛІНКОМ"   код
ЄДРПОУ  39925982-пропозиція  за  результатами  аукціону  склала 2  434  320,00  грн.   (два
мільйони чотириста тридцять чотири   тисячі триста двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ.Вказаного
учасника визначено переможцем та укладено договір про закупівлю електричної енергії за №
08-21-397 від 29 грудня 2020 рок,терміном дії 01.01.2021-31.12.2021 року.

19.02.2021  року  отримано  листа  від  ТОВ  «Велінком»  про  набуття  статуту
«Дефолтний»,який  оприлюднено  на  офіційному  сайті  «Укренерго»  наступного
змісту:«Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2021 р. винесеної по справі №
910/2125/21 за заявою ТОВ «ВЕЛІНКОМ» до ПАТ «НЕК»Укренерго» задоволено повністю.
(Ухвала  додається).ТОВ  «ВЕЛІНКОМ»  немає  механізм  впливу  до  суб'єкта
природної монополії на  ринку передачі  електричної енергії ПАТ  «НЕК»  Укренерго»  який
заблокував роботу компанії та неправомірно оприлюднив статус «Дефолтний». Враховуючи
ситуацію, яка передбачає подальші судові розгляди і займе певний час, пропонуємо розірвати
угоду за згодою сторін.Додаток: Угода».Тобто з 08.02.2021 року енергопостачання закладу
здійснюється ПОН ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО».На даний час укладення додаткової  угоди
про розірвання договору  за № 08-21-397 від 29 грудня 2020 можливе після оплати рахунків
та актів наданих послуг за підсумком лютого 2021 року.З укладеного договору вартістю 2 434
320,00 грн.  (два мільйони чотириста тридцять чотири   тисячі триста двадцять грн. 00 коп.) з
ПДВ,за  січень  2021  року  здійснено  оплату  в  розмірі  274865,63  грн.з  ПДВ,тобто  сума
оголошеної  закупівлі  з  врахуванням потенційної  суми укладеного договору з  ПОН ДПЗД
«УКРІНТЕРЕНЕРГО»  не  перевищує  суми  закупівель  передбаченої   для  відкритих
торгів.Зважаючи на планові показники використання активної електроенергії обсяг закупівлі
на 01.04.2021-31.12.2021 року складає 1020000,00 кВТ*год.

предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 09310000-5 — Електрична енергія (Електрична
енергія) (код за ДК 021:2015 09310000-5 — Електрична енергія);очікувана вартість закупівлі
–2040000,00 грн. (два мільйони сорок  тисяч   грн. 00 коп.)  з ПДВ,джерело фінансування
закупівлі-кошти міського бюджету, термін надання постачання товару –з 01.04.2021 року до
31.12.2021  року,обсяг  -1020000,00 кВТ*год,з  застосуванням  процедури  закупівлі-відкриті
торги, орієнтовний початок процедури закупівлі- лютий  2021 року.


