
< f0> сiчня 2020 р.

ПРИСУТНI:
Голова тендерного KoMiTeTy

. Заст. голови тендерного
KoMlTeTy

Секретар тендерного KoMiTeTy

Член тенлерного KoMiTeTy

Член r ендерного KoMiTeTy

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
l . Про встановлення пiдстав для застосування переговорноi процедури закупiвлi згiдно

предмету KK'D (Щк 02I:2015 <€luнuй закупiвельнuй словнuк>) - 0g310lili0-5 - Ъп"*-рчrпо
енерziя (елекпрuчна eHepziя)ll (дыri по тексту цього протоколу - переговорна процедура
закупiвля).

2. Розгляд та затвердження внесення закупiвлi електроенергii до рiчного плану
закупiвель на 2020 piK та вжиття у зв'язку з цим заходiв, що перелбаченi згiдно ст. 4 Закону
УкраiнИ кПро публiчнi закупiвлi> (далi пО тексту цьогО протоколу - Закон),

Щодо питання l порядку денного слухалп:
Фесенко Л. Ю., Клименко Л. П.
Доповiдачi повiдомили, що згiднО ч. 1 ст. 35 Закону переговорна процедура закупiвлi -

це процедура, що використовусться замовником як виняток i вiдповiдно до якоi замовник
укладае договiр ripo закупiвлю з учасникоМ пiсля проведення переговорiв з одним або кiлькома
УЧаСНИКаJt{И.

Переговорна процедура. закупiвлi застосовуеться замовником 'як виняток у разiнаявностi пiдстав' що визначенi згiдно ч.2 ст.35 Закону, в тому числi така процедура може
бути застосована у разi вiдсугностi конкуренцii (у тому чиiлi з технiчних причин) на
вiдповiдному ринку, внаслiдок чого договiр про закупiвлю може бути у*пuдaпо nrr" з одним
постачаJ,Iьником, за вiдсутностi при цьому альтернати ви.

Згiдно ч.3 ст.35 Закону повiдомлення про HaMip укласти договiр повинно мiстити в
тому числi обцрунтування застосування переговорноi процедури.

ВИСТУПИЛИ:
Рябко Т. В., Проценко Ю. П.
Протятом перiоду, визначеного абзацом четвертим пункту l3 розлiлу XVIl кПрикiнцевi

та перехiднi положення)) Закону УкраihИ кПро риноК еле*rр"""оi' .n"piiio (лалi - Закон),
функцii постачальникiв унiверса.пьних послуг можуть виконувати виключно
електропостачальники, cTBopeHi у результатi здiйснення заходiв з вiдокремлення операторiв
системи розподiлу (кiлькiсть приеднаних споживачiв до системи розполiпу яких перевищуе
100 тисяч) у вертик,шьно iнтегрованих суб'ектiв господарювання, якi до вiдокремлення
провадили свою дiяльнiсть з передачi електричноi енергii мiсчевими (локальними)
електричними мережами та постачання електричноi енергiТ за регульованим тарифом на
закрiпленiй територii, що визначаJIася як область, MicTa Киiв .i Cbuucronor", д"rопо"rч
республiка Крим. На територii замовника таким Постача.]'Iьником е - Товариство з обмеженою
вiдповiда,тьнiстю (ЕНЕРА сУМИ). Вiдповiдно до cTaTTi 63 Закону Укратни ''Про ринокелектричноi енергii"', у межах територii здiйснення дiяльностi одпоiо по"rа"альника
унlверсальних послуг не допускаеться здiйснення дiяльностi iншими постача]lьниками
унiверсальних послуг. Учасником на переговорах було надано постанову про видачу лiценцiТ.
Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 63 Закону тимчасово на перiод з-l сiчня 20l"9 р. по 3l
грудня 2020 р. включно унiверсальнi послуги, oKpiM побутових та малих непобутових
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спожиВачiВ'надаютьсяпостачалЬникомтакихпослУг'такожбюджетниМустаноВаМнезмежно
вiд розмiру договiрноi потужностi та iншим споживачам, електроустановки яких присднанi до

електричних мереж з до.*;;; ";;rii*i: ']9jU, 
У зазначений перiод на бюджетнi

установи незалежно вrл розмiру договiрноi потужностi та на iнших споживачiв,

елекТроУстановкиякихприелнанiДоелектричнихмережзДоговiрноюпотУжнiстюдоl50кВт,
поширюються Bci права та ;;;;;,, перелбаченi Законом У*рЧ -Ir::::,:],ктричноi
енергii> для малих непобутових споживачiв щодо отримання унlверса,lьних послуг,

;;;;;;;_ статтею бз цього закону. постачаJIьник унiверсальних послуг не може

вiдмовити побутовому та малому пепобуооuо"у споживачу, ,-i ,:т_:y]::ял,на територii

здiйснення його дiяльностi, u y*nм"ni до,оuЬру постачання *:-]|:]:л"]л::.,,ргii, Отже

Йповiдно до вимог Закону упродовж двох poKiB функчii постачальника унiверс,}льних послуг

"i.u*plпn""it 
територii, 

"*u 
й.пч"чaruaя як область, MicTa КиТв та Севастополь, Двтономна

Республiка Крим, виконуС електропостачальник, який },творився пiд час вiдокремлення

oi-i*ari з 
'розполiлу - 

електричноi енергii вiд iнtпих видiв дiяльностi вертика,,Iьно

iнтегрованого суб'екта 
",о"полчро"ч""" 

(обленерго), Товариство з обмеженок,l

uйпоЪiд-"ri.rо 
'<ЕнЕРД суми> е у перелiку суб'сктiв господарювання, створених у

p".y*r*i здiйснення заходiв з вiдокремлення та отримми лiцензiю 
У_Т||5лп.,:.,:*таЧання

in"*ip"rnoi енергii споживачу та на яких покладено функцiю постачаJIьника унlверсальних

послуг на закрiпленiй територii, Постачання електричноi енергii на у""":_l_.у_il"чз:,:,:::

noanya" здiйснюсться за економiчно обrрунтованими, прозорими та llедискримlнацlиними

цiнами, якi формlтоться "io"l"io"" 
о".чr"Ёрл*епо-i нкрЕкП методики. Вiдповiдно до cTaTTi

;;Т;;;;rйр;ft;" ..про рrrо* ]п"йричноiънергii", у межах територii здiйснення дiяльностi

одного постачальника унlверсаJIьних послуг не допуска€ться здiйснення Дiяльностi iншими

постача!,Iьникамlr упl""р"-iЙ послуг. ТЬму пiдсiавою обрання проведення. переговорноТ

;;;;p;.u*yniunl . .r. 35 
".2. 

п 2 вiдс}тнiсть KoHKypeHuii (у тому числi з технiчних причин)

на вiдповiдному ринку. внаслiдок чого логовiр про закупiвлю може бути укладено лиuIе з

одним постачмьником, за вiдсутностi при цьому альтернативи,

ВИРIШИЛИ:
t.-iunyniuno згiдно предмету <коd (!к 02I:20IS к€duнuй закупiвельнuй словнuю)) _

09310000-5 - En"n^purno iнерziя (елекmрччна енерziя)л здiйснити шляхом застосування

переговорноi процедурИ закупЙлi з' пiдстiви, що визначена згiдно п. 2 ч.2 ст, З5 Закону, а

."i", у pbr uiлЁу.посri *оп*ур"пuiТ 1у 'ому 
числi з технiчниХ причин) на вiдповiдному ринку.

uпч.пИЬ* чого iоговiр про iакупiвлю може бути укладено лише з одним постачальником, за

вiдсутностi при цьому ttльтернативи,

ГОЛОСУВАЛИ:

5JЛPOTI"L, - 0J.УТРИМАЛИСЬ) - 0,

Результати голосуванrlя
кЗа>. <Проти>. кУтримався>Склад KoMiTery

Проценко Ю. П.Член тендерного KoMt
Клименко о, М.

(ЗА> - 5, (llРUlИ) - U, (у l ryrlvrлJlrl\-D, - u,

Щодо питапня 2 порядку денного слухали:

Фесенко Л. Ю., Рябко Т, В,

Доповiдачi по"iдоr"п", ulЪ згiднО 4 ЗаконУ закупiвля здiи.снюс:ся,.^вiдповiдно до

рi""о.Г плану. РiчниЙ план, додаток до рiчного плану та 
:Yl:1-a:-."::лýезоплатно

оприлюднюються на Веб-портЫi Уповноваженого органу, l1]i::.::I]лт::::л:ж:::ул:"::
;;;;;; i- ."rвердження. Форма рiчного планl чцi".,по ,ч,верджена наказом MlHlcTepcTBa

;;;;;i;";." ро.Ъrr*у i торгiЬлi Украiни вiд 22,03,20lб р, Nэ 490,

Прiзвише та
iнiпiали

Фесенко Л. Ю. кЗаугл -лбо TAU пёhцпгal Knn'lTeTv
Рябко Т. В. кЗа>?-л-r,пUl,й глп.tпl' тен пепного KoMlтeтv
Клименко Л. П. кЗа>/r^,.naтon тАцпапё пгal KoMlTeTv

кЗал
кЗа л



ВИСТУПИЛИ:
Клименко Л. П.
Конкретна назва предмету закупiвлi: KK\D (ДК 02l:2015 к€dчнцй lокупiве:tьнuй

словнuкtl) _ 093l0000-5 - Е,пекmрuчно еперziя (елекmрччtlа енер:iя)>
Тип прочелури: переговорна процедура (скорочена)
Очiкувана BapTicTb: 427 l9l грн.

Код КЕКВ: 2273 - Оплаrа е.rектроенергiТ
Тип джерела фiнансування: мiсцевий бюджет

ВИРIШИЛИ:
l. Загвср.'tиlи внсссllttя lrtKrltitl,ti c.lcli'lг(lcllcl)l ij цr pi,rllrrltr l1.1alIr t;,lKrttiB,,tt, lt;t

2020 piK,
2. Оприлюлнити вiдповir'lНу irrформачiю !,порялк},. llередбаченt,lму згiднсr с,г.4 Закон1,

на Веб-порта.,ri Уповноваженого opl ану з Ilитань закупiвель.

ГоJlоСУl]АЛИ:

Склад KoMiTcTy
Прi,rвипtе r а

iHittia.llи
Результати голосування

<За>. <l lpo ги ll. <Уr,римався>

Голова тендерного KoMiTeTy Фесенко JI. Ю. к|Juл

Заступник голови тендерного KoMiTeTy Рябко 'l'. В. KlJal

Секретар тендереного KoMiTeTy Клименко Л. П, <Зu>

Член тендерного KoMiTeTy Проценко Ю. П. кЗu))

Член тендерного KoMiTeTy Климсttко о, М. к |Jtt л

кЗА> - 5. кПРоl-И> - 0. кУТРИМАЛИСЬ>

Голова теядерного KoMiTeTy

Заступник голови тендерного KoMiTeTy

Секретар тендерного KoMiTeTy

Член тендерного KoMiTeTy

Член тендерного KoMiTeTy

JL [(), Фесенко

l'. В, Рябко

JI. l]. К;tиrtсttко

IO. ll. IIрочсltко

О, М. К:tимсtrкtl

_0,

/t


