ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-11-03-007854-a

Найменування замовника:

Комунальне підприємство "Муніципальна
телевізійна мережа"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

24905384

Місцезнаходження замовника:

вул. Приходська , 60, Запоріжжя, Запорізька
область, 69095, Україна

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія
(Універсальна послуга)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

ДК 021:2015 09310000-5
Електрична енергія
(Універсальна
послуга)

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

10630 Кіловатгодина

вул.Сєдова,
буд.5,
Запоріжжя,
Запорізька
область,
69035, Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Платежі за спожиту електричну
енергію здійснюються у наступному
порядку: - 1 платіж до 20 числа
розрахункового місяця у розмірі 50%
вартості заявленого обсягу
споживання електричної енергії за
відповідний розрахунковий період на
підставі акту прийняття-передавання
товарної продукції та рахунку за
спожиту електричну енергію; - 2
платіж за електричну енергію у
розмірі різниці суми першого платежу
та вартості спожитої в розрахунковому
періоді електричної енергії в строк не
більше 5 робочих днів після закінчення
розрахункового періоду на підставі
акту прийняття-передавання товарної
продукції та рахунку за спожиту
електричну енергію.

Пiсляоплата 5

Робочі

100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

Опис

Сума
46275.29 UAH

Інформація про учасника (учасників):
Найменування постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР 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

Місцезнаходження
та контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТОВ
"Запоріжжяелектропостачання"

42093239

69063, Україна,
Запорізька область,
Запоріжжя, вул.
Олександрівська,
буд.35

46 275.29
UAH з ПДВ

+380612282220

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Згідно з ч.1 статті 40 Закону 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.
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав,
що визначені ч.2 статті 40 Закону, в тому числі, така процедура може бути застосована у разі
відсутності конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена
замовником.
Згідно з п. 93 ч.1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. №
2019-VIII (далі – Закон про ринок електроенергії), універсальна послуга – постачання електричної
енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути
забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до
цього Закону, на всій території України.
Згідно з п. 15 ч.1 статті 4 Закону про ринок електроенергії для забезпечення функціонування
ринку електричної енергії укладається, зокрема, такий вид договору як про постачання
електричної енергії постачальником універсальних послуг.
З урахуванням вимог п. 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ринок
електроенергії постановою НКРЕКП від 31.07.2018 № 807 ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»
надано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу та покладено виконання функції
постачальника універсальної послуги на території Запорізької області (відповідно до Постанови
НКРЕКП від 26.10.2018 №1268 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі
даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого
відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції
універсальної послуги на закріпленій території»). Територією ліцензованої діяльності ТОВ
«Запоріжжяелектропостачання», як постачальника універсальних послуг, є територія
Запорізької області.
Статтею 63 Закону про ринок електричної енергії передбачено, що універсальні послуги
надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим
споживачам. У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних
послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг.
Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на
недискримінаційних засадах.
Відповідно до статті 1 Закону про ринок електричної енергії малий непобутовий споживач споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного
споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю
до 50 кВт, а також згідно зі статтею 58 побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають
право на отримання універсальних послуг відповідно до цього Закону.

