
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.  №  1266
код  за  ДК 021:2015-  09310000-5  — Електрична  енергія  (Електрична  енергія)  (код  за  ДК
021:2015 09310000-5 — Електрична енергія) за номером оголошення UA-2021-04-21-004880-a:

У зв’язку із  потребою у здійсненні  закупівлі   для  забезпечення  товару  –  код за  ДК
021:2015  09310000-5  —  Електрична  енергія  (Електрична  енергія)  (код  за  ДК  021:2015
09310000-5  — Електрична  енергія) для  забезпечення  електричною  енергією, за  адресами
підпорядкованих  закладів  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»,  саме:вул.Пирогова  Миколи  8-
13,вул.Грушевського 29,вул.Драгоманова 44/100-здійснюється єдино можливим способом, а
саме із  застосуванням переговорної  процедури закупівлі  в порядку визначеному ст.40 ЗУ
«Про  публічні  закупівлі»,  якою  передбачено,  що  переговорна  процедура  закупівлі
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з
одним або кількома учасниками процедури закупівлі.Відповідно до абзацу п’ятого  пункту 2
частини 2 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як
виняток у разі  якщо роботи ,товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані
виключно певним субєктом господарювання  за  наявності  одного  з  таких  випадків:  в  т.ч
укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії
або  природнього  газу.Відповідно  до Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  12
грудня  2018  року  № 1023-р  (зі  змінами  від 02  грудня  2020  року  №1520-р)  Державне
підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постачальником
«останньої надії» на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року.Територія здійснення
діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії» – територія України,
крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не
в повному обсязі  свої повноваження.Постачальник забезпечує гарантоване та безперервне
постачання  електричної  енергії  Споживачу  протягом  всього  строку  постачання  у  таких
випадках:

 банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

 закінчення строку дії  ліцензії,  призупинення або анулювання ліцензії  з  постачання
електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

 невиконання або неналежного виконання попереднім електропостачальником вимог
правил ринку,  правил ринку  “на  добу наперед”  та  внутрішньодобового  ринку,  що
унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

 необрання  споживачем  нового  електропостачальника,  зокрема  після  розірвання
договору з попереднім електропостачальником;

 припинення електропостачальника,  не спроможного постачати електричну енергію,
про  що  він  повідомив  постачальника  “останньої  надії”,  споживачів,  Регулятора,
оператора системи передачі та оператора системи розподілу, відповідно до частини
сьомої статті 64 Закону.

Постачальник  «останньої  надії»  здійснює постачання  електричної  енергії  виключно  на
підставі  договору про  постачання  електричної  енергії  постачальником  «останньої  надії»



(пункт  1.2.9  Правил  роздрібного  ринку  електричної  енергії).На  роздрібному  ринку  не
допускається  споживання  (використання)  електричної  енергії  споживачем  без  укладення
відповідно  до  Правил  роздрібного  ринку  електричної  енергії  договору  на  розподіл
електричної енергії та договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених
цими Правилами (розділ 1.2 Правил роздрібного ринку електричної  енергії)Споживач має
право  до  моменту  його  переведення  на  постачання  електричної  енергії  постачальником
«останньої надії» (протягом 5 днів з дня повідомлення адміністратором комерційного обліку
про його переведення на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»)
укласти  договір  з  обраним  електропостачальником  або  постачальником  універсальних
послуг  (для  споживачів,  які  мають  на  це  право)  (пункт  6.2.5  Правил  роздрібного  ринку
електричної  енергії).Якщо  споживач  до  моменту  його  переведення  на  постачання
електричної енергії постачальником «останньої надії» 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».Договір приєднання Споживача набирає чинності
за  фактом  споживання  електричної  енергії  у  перший  день,  наступний  за  останнім  днем
постачання  електричної  енергії  попереднім  електропостачальником,  за  відсутності  факту
відключення,  передбаченого  Правилами  роздрібного  ринку  електричної  енергії,  та  діє  в
частині  здійснення  розрахунків  між  Сторонами  до  повного  їх  здійснення,  а  в  частині
постачання  електричної  енергії  його  дія  не  може  перевищувати  90  діб.Оплачений
Споживачем рахунок за спожиту електричну енергію, наданий Постачальником, та/або факт
споживання електричної енергії є прийняттям (акцептуванням) умов цього Договору з боку
Споживача. Договір постачання електричної енергії між постачальником “останньої надії” і
споживачем  вважається  укладеним  з  початку  фактичного  постачання  електричної  енергії
такому  споживачу.Постачання  електричної  енергії  постачальником  «останньої  надії»
здійснюється на строк, який не може перевищувати 90 календарних днів.

У  відповідності  до  фінансового  плану  на  2021  рік  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»  та
розрахунків  витрат  на  протязі  2020  року   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  року,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».  Договір  приєднання  Споживача
набирає чинності за фактом споживання електричної енергії у перший день, наступний за
останнім  днем  постачання  електричної  енергії  попереднім  електропостачальником,  за
відсутності  факту відключення,  передбаченого  Правилами роздрібного ринку електричної
енергії, та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до повного їх здійснення, а в
частині  постачання електричної  енергії  його дія не може перевищувати 90 діб.В переліку



документів  оприлюдених для укладення договору з ПОН,передбачено певний перелік для
заповнення  в  т.ч.  розрахунок  щодо  вартості,що  за  розрахунками  складає  1313124,0408
грн.терміном  на  90  діб.повний  пакет  документів  для  укладення  договору  відправлено  на
адресу ПОН ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» 23.02.2021 р.Враховуючи викладене та проведені
перемовини з ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
«УКРІНТЕРЕНЕРГО»  код  ЄДРПОУ  19480600  виникла  необхідність  в  оголошенні
переговорної процедури закупівлі.

У зв’язку з наявністю підстав,передбачених  абзацом п’ятим  пункту 2 частини 2 статті 40
Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі у разі
якщо  роботи  ,товари  чи  послуги  можуть  бути  виконані,  поставлені  чи  надані  виключно
певним субєктом господарювання  за  наявності  одного  з  таких  випадків:  в  т.ч  укладення
договору  з  постачальником  «останньої  надії»  на  постачання  електричної  енергії  або
природнього  газу.Ч.7  ст.40  передбачено,що   Замовник  має  право  укласти  договір  про
закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше
ніж  через  10  днів  (п’ять  днів  -  у  разі  застосування  переговорної  процедури  закупівлі  з
підстав,  визначених пунктом 3 частини другої  цієї  статті,  а  також у  разі  закупівлі  нафти,
нафтопродуктів  сирих,  електричної  енергії,  послуг  з  її  передання  та  розподілу,
централізованого  постачання  теплової  енергії,  централізованого  постачання  гарячої  води,
послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції
радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та
послуг  з  перевезення  залізничним  транспортом  загального  користування)  з  дня
оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про
закупівлю.

Представник  ДЕРЖАВНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ   «УКРІНТЕРЕНЕРГО»  код  ЄДРПОУ  19480600,якого  учасником
уповноважено  представляти  його  інтереси  під  час  переговорів,  підтвердив  можливість
постачання товару  – код за ДК 021:2015 09310000-5 — Електрична енергія (Електрична
енергія)  (код  за  ДК  021:2015  09310000-5  —  Електрична  енергія)  на  протязі  періоду
08.02.2021  по  08.05.2021  року  на  загальну  вартість  1909681,57   (один мільйон дев’ятсот
дев’ять  тисяч шістсот вісімдесят одна  грн.57 коп.) з ПДВ.   В  т ч. ПДВ 318280,26 (триста
вісімнадцять тисяч двісті  вісімдесят грн.26 коп. джерело фінансування закупівлі-  власний
бюджет (кошти від господарської діяльності  підприємства)-кошти спец.фонду від надання
платних медичних послуг.

2.Процедура  закупівлі:переговорна  процедура  закупівлі  в  порядку  визначеному  абзацом
п’ятим  пункту 2 частини 2 статті 40.

1)  найменування,  місцезнаходження  та  ідентифікаційний  код  замовника  в  Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,
його  категорія- Місцезаходження-вул.Пирогова  Миколи  8-13,  м.Мукачево,Закарпатська
область,Україна.  89600,код  за  ЄДРПОУ  01992831.Категорія  замовника-передбачена
п.3.ч.4.ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі»

2)  назва  предмета  закупівлі  із  зазначенням  коду  та  назви  відповідних  класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)-  код за ДК 021:2015
09310000-5 — Електрична енергія (Електрична енергія) (код за ДК 021:2015 09310000-5 —
Електрична енергія);

3) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

Кількість - 423302   кВт*год;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1727


Місце  надання  послу-за  адресами  підпорядкованих  закладів  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»,
саме:вул.Пирогова Миколи 8-13,вул.Грушевського 29,вул.Драгоманова 44/100;

Строк надання послуг-з 08.2.2021 року  до 08.05.2021 року.

4) найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських  формувань  або  реєстраційний  номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають  відмітку  у  паспорті)  постачальника  товарів,  виконавця  робіт  чи  надавача  послуг-
ДЕРЖАВНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
«УКРІНТЕРЕНЕРГО» код ЄДРПОУ 19480600  

5) місцезнаходження та контактні  номери телефонів учасника (учасників),  з яким (якими)
проведено переговори;04080,м.Київ.,вул.Кирилівська,85,Вул..тел.8(044) 2065126.

6)  узгоджена  ціна  пропозиції  учасника  процедури  закупівлі-1909681,57   (один  мільйон
дев’ятсот дев’ять  тисяч шістсот вісімдесят одна  грн.57 коп.) з ПДВ.   В  т ч. ПДВ 318280,26
(триста  вісімнадцять  тисяч  двісті  вісімдесят  грн.26  коп.,ціна  за  одиницю  кВт*год  за
слідуючим  тарифом   на  01.02.2021-3,6179  грн.  без  ПДВ;на  01.03.2021-3,95185  грн.  без
ПДВ;на 01.04.2021 -3,683 грн. без ПДВ; на 01.05.2021 -3,683 грн. без ПДВ та кожен тариф
включає додатково ПДВ;

7) умова застосування переговорної процедури закупівлі  відповідно до частини другої цієї
статті- визначеному абзацом п’ятим  пункту 2 частини 2 статті 40.

8) обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні,
нормативні,  технічні  та  інші  документи,  що  підтверджують  наявність  умов  застосування
переговорної процедури закупівлі- для забезпечення товару  – код за ДК 021:2015 09310000-5
— Електрична енергія (Електрична енергія) (код за ДК 021:2015 09310000-5 — Електрична
енергія) для забезпечення електричною енергією, за адресами підпорядкованих закладів КНП
«Мукачівська ЦРЛ», саме:вул.Пирогова Миколи 8-13,вул.Грушевського 29,вул.Драгоманова
44/100-здійснюється  єдино  можливим  способом,  а  саме  із  застосуванням  переговорної
процедури  закупівлі  в  порядку  визначеному  ст.40  ЗУ  «Про  публічні  закупівлі»,  якою
передбачено, що переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток
і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів
щодо  ціни  та  інших  умов  договору  про  закупівлю  з  одним  або  кількома  учасниками
процедури  закупівлі.Відповідно  до  абзацу  п’ятого   пункту  2  частини  2  статті  40  Закону
переговорна  процедура  закупівлі  застосовується  замовником  як  виняток  у  разі   якщо
роботи ,товари чи послуги можуть бути виконані,  поставлені чи надані виключно певним
субєктом господарювання за наявності одного з таких випадків: в т.ч укладення договору з
постачальником  «останньої  надії»  на  постачання  електричної  енергії  або  природнього
газу.Відповідно  до Розпорядженням Кабінету Міністрів  України від  12 грудня 2018 року
№ 1023-р  (зі  змінами  від 02  грудня  2020  року  №1520-р)  Державне  підприємство
зовнішньоекономічної  діяльності  «Укрінтеренерго»  визначено  постачальником  «останньої
надії» на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року.Територія здійснення діяльності
ДПЗД  «Укрінтеренерго»  як  постачальника  «останньої  надії»  –  територія  України,  крім
території,  на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в
повному  обсязі  свої  повноваження.Постачальник  забезпечує  гарантоване  та  безперервне
постачання  електричної  енергії  Споживачу  протягом  всього  строку  постачання  у  таких
випадках:

 банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1719


 закінчення строку дії  ліцензії,  призупинення або анулювання ліцензії  з  постачання
електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

 невиконання або неналежного виконання попереднім електропостачальником вимог
правил ринку,  правил ринку  “на  добу наперед”  та  внутрішньодобового  ринку,  що
унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

 необрання  споживачем  нового  електропостачальника,  зокрема  після  розірвання
договору з попереднім електропостачальником;

 припинення електропостачальника,  не спроможного постачати електричну енергію,
про  що  він  повідомив  постачальника  “останньої  надії”,  споживачів,  Регулятора,
оператора системи передачі та оператора системи розподілу, відповідно до частини
сьомої статті 64 Закону.

Постачальник  «останньої  надії»  здійснює постачання  електричної  енергії  виключно  на
підставі  договору про  постачання  електричної  енергії  постачальником  «останньої  надії»
(пункт  1.2.9  Правил  роздрібного  ринку  електричної  енергії).На  роздрібному  ринку  не
допускається  споживання  (використання)  електричної  енергії  споживачем  без  укладення
відповідно  до  Правил  роздрібного  ринку  електричної  енергії  договору  на  розподіл
електричної енергії та договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених
цими Правилами (розділ 1.2 Правил роздрібного ринку електричної  енергії)Споживач має
право  до  моменту  його  переведення  на  постачання  електричної  енергії  постачальником
«останньої надії» (протягом 5 днів з дня повідомлення адміністратором комерційного обліку
про його переведення на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»)
укласти  договір  з  обраним  електропостачальником  або  постачальником  універсальних
послуг  (для  споживачів,  які  мають  на  це  право)  (пункт  6.2.5  Правил  роздрібного  ринку
електричної  енергії).Якщо  споживач  до  моменту  його  переведення  на  постачання
електричної енергії постачальником «останньої надії» 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».Договір приєднання Споживача набирає чинності
за  фактом  споживання  електричної  енергії  у  перший  день,  наступний  за  останнім  днем
постачання  електричної  енергії  попереднім  електропостачальником,  за  відсутності  факту
відключення,  передбаченого  Правилами  роздрібного  ринку  електричної  енергії,  та  діє  в
частині  здійснення  розрахунків  між  Сторонами  до  повного  їх  здійснення,  а  в  частині
постачання  електричної  енергії  його  дія  не  може  перевищувати  90  діб.Оплачений
Споживачем рахунок за спожиту електричну енергію, наданий Постачальником, та/або факт
споживання електричної енергії є прийняттям (акцептуванням) умов цього Договору з боку
Споживача. Договір постачання електричної енергії між постачальником “останньої надії” і
споживачем  вважається  укладеним  з  початку  фактичного  постачання  електричної  енергії
такому  споживачу.Постачання  електричної  енергії  постачальником  «останньої  надії»
здійснюється на строк, який не може перевищувати 90 календарних днів.

У  відповідності  до  фінансового  плану  на  2021  рік  КНП  «Мукачівська  ЦРЛ»  та
розрахунків  витрат  на  протязі  2020  року   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  року,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».  Договір  приєднання  Споживача
набирає чинності за фактом споживання електричної енергії у перший день, наступний за
останнім  днем  постачання  електричної  енергії  попереднім  електропостачальником,  за
відсутності  факту відключення,  передбаченого  Правилами роздрібного ринку електричної
енергії, та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до повного їх здійснення, а в
частині  постачання електричної  енергії  його дія не може перевищувати 90 діб.В переліку
документів  оприлюдених для укладення договору з ПОН,передбачено певний перелік для
заповнення  в  т.ч.  розрахунок  щодо  вартості,що  за  розрахунками  складає  1313124,0408
грн.терміном  на  90  діб.повний  пакет  документів  для  укладення  договору  відправлено  на
адресу ПОН ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» 23.02.2021 р.Враховуючи викладене та проведені
перемовини з ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
«УКРІНТЕРЕНЕРГО»  код  ЄДРПОУ  19480600  виникла  необхідність  в  оголошенні
переговорної процедури закупівлі.


