Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(закупівля UA-2021-12-24-005834-b)
1. Назва предмета закупівлі
Розподіл електричної енергії (код за ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл електричної
енергії)

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Пункт Закону:
пункт 2 частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» — роботи, товари чи послуги
можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з
технічних причин.
Обґрунтування:
Згідно частини першої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна
процедура закупівлі – це процедура, що 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. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як
виняток у разі наявності підстав, що визначені в пункті 2 частини другої статті 40 Закону
України «Про публічні закупівлі», а саме відсутність конкуренції з технічних причин,
внаслідок чого послуги можуть бути надані виключно певним суб'єктом господарювання.
Правові, економічні і організаційні принципи діяльності в сфері розподілу електричної
енергії регулюються Законом України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017р. №
2019-VIII, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою
НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312. Згідно частини першої статті 45 Закону України «Про
ринок електричної енергії» розподіл електричної енергії здійснюється оператором
системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню
відповідно до законодавства. Відповідно пункту 2.1.2. Правил роздрібного ринку
електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312, оператор
системи зобов’язаний укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до
електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи. Не
допускається розподіл (передача) електричної енергії до точки розподілу
електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії з таким споживачем, крім випадку здійснення
розподілу (передачі) електричної енергії оператором системи до власних
електроустановок. Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про природні
монополії» розподіл електричної енергії (передача електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами) є сферою діяльності суб’єктів природних монополій.
Частиною другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що
зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом
України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житловокомунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг. Разом з цим, пунктом 7 Порядку
складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій, затвердженого

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р,
встановлено, що зведений перелік суб'єктів природних монополій (далі - перелік)
розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України:
http://www.amc.gov.ua. Згідно пункту 73 вказаного переліку станом на 30.11.2021 р.
Акціонерне товариство «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819, 36022, м.
Полтава, вул. Старий поділ, буд. 5), як суб’єкт природної монополії, є єдиним надавачем
послуг з розподілу електричної енергії на території Полтавської області, а також частково
на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської
областей. Має відповідну ліцензію згідно Постанови НКРЕКП від 16.11.2018 р. № 1442.
Таким чином, для забезпечення послугами з розподілу електричної енергії об'єктів
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«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Враховуючи вище викладене Замовник застосовує
переговорну процедуру закупівлі послуг з розподілу електричної енергії за наявності
підстав, що визначені в пункті 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні
закупівлі», а саме відсутність конкуренції з технічних причин, внаслідок чого послуги
можуть бути надані виключно певним суб'єктом господарювання. 1. Закон України «Про
ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII; 2. Правила роздрібного ринку
електричної енергії, затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312; 3. Закон
України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-ІІІ; 4. Розпорядження
Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р; 5. Постанова НКРЕКП від
16.11.2018 р. № 1442 (зі змінами, затвердженими Постановою НКЕРКП від 18.06.2019 р.
№ 1094); 6. Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2021р.

3. Обґрунтування очікуваної
бюджетного призначення

вартості

предмета

закупівлі,

розміру

Очікувана вартість предмета закупівлі- 599 912,10 грн. (п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч
дев’ятсот дванадцять гривень 10 коп.), з ПДВ, вона передбачена бюджетом та змінами до
річного плану закупівель на 2022 рік. Розмір бюджетного призначення визначений відповідно
до бюджету на 2022 рік, становить - 599 912,10 грн.

