
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-2021-04-27-001040-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  четвертого
пункту  3  частини  2  статті  40  Закону  переговорна  процедура  закупівлі  застосовується
замовником  як  виняток  у  разі  якщо  у  замовника  виникла  нагальна  потреба  здійснити
закупівлю  у  разі:оскарження  прийнятих  рішень,  дій  чи  бездіяльності  замовника  щодо
триваючого тендера після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує
20  відсотків  від  очікуваної  вартості  тендера,  що  оскаржується.Так  відповідно  до  плану
закупівель,замовником  оголошено  процедуру  закупівлі UA-2021-03-16-004176-b,подано
скарги  до  процедури,Номер  скарги:  UA-2021-03-16-004176-b.a1Статус: Прийнято  до
розглядуСкаржник:  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЛЬВІВГАЗ
ЗБУТ",  Код  ЄДРПОУ:39594527
Дата подання: 16  квітня  2021 17:48. Рішення  органу оскарження:  Очікується.Прийнято  до
розгляду: 21  квітня  2021 16:54.рішення  від  21.04.2021  №8609+  лист  Замовнику.pdf.Дата
публікації: 21  квітня  2021 16:54.(вказані  рішення  та  скарги  відображені  в  електронній
системі закупівель у вільному до перегляду доступі та додаються на 5 арк.паперу).Зважаючи
на  те,що  відповідно  до  вказаного  рішення  розгляд  скарги  відбудеться  30.04.2021  року,з
врахуванням того,що постачання за вказаним предметом код за ДК 021:2015 09310000-5 —
Електрична  енергія  (Електрична  енергія)  (код  за  ДК 021:2015 09310000-5  — Електрична
енергія)  здійснюється  для  потреб  закладу  ПОН  ДЕРЖАВНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ   «УКРІНТЕРЕНЕРГО»  код  ЄДРПОУ
19480600,до  08.05.2021  року.,необхідно  укласти  угоду  з  метою  забезпечення  закладу
охорони здоров’я  електричною енергією,з метою недопущення відключення останньої  та
зважаючи  на  необхідності  використання  електроживлення  для  медичного
обладнання,апаратів ШВЛ,кисневих концентраторів  для надання медичної допомоги хворим
з підозрою до «гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» та життєзабезпечення закладу КНП «Мукачівська ЦРЛ».

У зв’язку з наявністю підстав,відповідно   до абзацу четвертого  пункту 3 частини 2 статті
40 Закону переговорна процедура закупівлі  застосовується  замовником як виняток у разі
якщо  у  замовника  виникла  нагальна  потреба  здійснити  закупівлю  у  разі:оскарження
прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після оцінки
тендерних  пропозицій  учасників,  в  обсязі,  що  не  перевищує  20  відсотків  від  очікуваної
вартості  тендера,  що  оскаржується  .Так  враховуючи  оскарження  процедури  закупівлі  за
номером оголошення UA-2021-03-16-004176-b та очікуваної  вартості  в  2 125 000,00 (два
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мільйони сто  двадцять  п’ять  тисяч  грн.)   з  ПДВ замовником дотримано  фабулу вказаної
статті.  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  ТОВ   «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»  код  ЄДРПОУ  41999833,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 07.05.2021 по 31.05.2021 року на загальну вартість 304200,00  (триста чотири тисячі
двісті грн.00 коп.) з ПДВ, джерело фінансування закупівлі-кошти міського бюджету та надав
пакет документів за №   765 від 27.04.20212 року на 16 арк.паперу (додається). 

2.Процедура  закупівлі:переговорна  процедура  закупівлі  в  порядку  визначеному  абзацом
четвертим  пунктом  3 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 - 117000   кВт*год;

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 07.05.2021 року  до 31.05.2021 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-ТОВ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» код ЄДРПОУ 41999833. 

5) місцезнаходження та контактні  номери телефонів учасника (учасників),  з яким (якими)
проведено переговори;88000,м.Ужгород.,пл.Жупанатська,18,..тел.80312617100.
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6) узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі-304200,00  (триста чотири тисячі
двісті грн.00 коп.) з ПДВ.   В  т ч. ПДВ 50700,00 (п’ятдесят тисяч сімсот  грн.00 коп.,ціна за
одиницю кВт*год за слідуючим тарифом -2,60 грн. з ПДВ;

7) умова застосування переговорної процедури закупівлі  відповідно до частини другої цієї
статті- визначеному  абзацом  четвертим  пунктом  3 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- 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 четвертого  пункту 3 частини 2 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі якщо у замовника виникла нагальна потреба
здійснити закупівлю у разі:оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника
щодо триваючого  тендера  після  оцінки  тендерних  пропозицій  учасників,  в  обсязі,  що  не
перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується.Так відповідно до
плану  закупівель,замовником  оголошено  процедуру  закупівлі  UA-2021-03-16-004176-
b,подано  скарги  до  процедури,Номер  скарги:  UA-2021-03-16-004176-b.a1Статус: Прийнято
до розглядуСкаржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВГАЗ
ЗБУТ",  Код  ЄДРПОУ:39594527
Дата подання: 16  квітня  2021 17:48. Рішення  органу оскарження:  Очікується.Прийнято  до
розгляду: 21  квітня  2021 16:54.рішення  від  21.04.2021  №8609+  лист  Замовнику.pdf.Дата
публікації: 21  квітня  2021 16:54.(вказані  рішення  та  скарги  відображені  в  електронній
системі закупівель у вільному до перегляду доступі та додаються на 5 арк.паперу).Зважаючи
на  те,що  відповідно  до  вказаного  рішення  розгляд  скарги  відбудеться  30.04.2021  року,з
врахуванням того,що постачання за вказаним предметом код за ДК 021:2015 09310000-5 —
Електрична  енергія  (Електрична  енергія)  (код  за  ДК 021:2015 09310000-5  — Електрична
енергія)  здійснюється  для  потреб  закладу  ПОН  ДЕРЖАВНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  «УКРІНТЕРЕНЕРГО» код ЄДРПОУ 19480600
до 08.05.2021 року.,необхідно укласти угоду з метою забезпечення закладу охорони здоров’я
електричною  енергією,з  метою  недопущення  відключення  останньої  та  зважаючи  на
необхідності  використання  електроживлення  для  медичного  обладнання,апаратів
ШВЛ,кисневих  концентраторів   для  надання  медичної  допомоги  хворим  з  підозрою  до
«гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2»  та
життєзабезпечення закладу КНП «Мукачівська ЦРЛ».

У зв’язку з наявністю підстав,відповідно   до абзацу четвертого  пункту 3 частини 2 статті
40 Закону переговорна процедура закупівлі  застосовується  замовником як виняток у разі
якщо  у  замовника  виникла  нагальна  потреба  здійснити  закупівлю  у  разі:оскарження
прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після оцінки
тендерних  пропозицій  учасників,  в  обсязі,  що  не  перевищує  20  відсотків  від  очікуваної
вартості  тендера,  що  оскаржується  .Так  враховуючи  оскарження  процедури  закупівлі  за
номером оголошення UA-2021-03-16-004176-b та очікуваної  вартості  в  2 125 000,00 (два
мільйони сто  двадцять  п’ять  тисяч  грн.)   з  ПДВ замовником дотримано  фабулу вказаної
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статті.  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.

 

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

