ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-19-014342-b

Найменування замовника:

ПІВНІЧНА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43332675

Місцезнаходження замовника:

Україна, Чернігів, 14017, Чернігівська область,
проспект Перемоги, 6

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Розподіл електричної енергії

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної
енергії

Hазва
предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
і частин предмета
закупівлі (лотів)
(за наявності)

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

Розподіл
електричної
енергії

ДК 021:2015:
65310000-9 —
Розподіл електричної
енергії

609655 Кіловатгодина

Україна, структурні
підрозділи та об’єкти
Північної митниці
Держмитслужби,
40004, Сумська
область, на території
Сумської області

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Підписання
договору

Розрахунки здійснюються
після підписання
договору, надання послуги
та виставлення рахунку.

Пiсляоплата 30

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Розмір
оплати,
(%)

Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
897414.6 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

АТ
"СУМИОБЛЕНЕРГО"

23293513

40035, Україна, Сумська
область, Суми, вул. Івана
Сірка, буд.7

897 414.60
UAH з ПДВ

++380542659614
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
Річним планом закупівель Північної митниці Держмитслужби на 2021 рік передбачено проведення
закупівлі послуги з розподілу електричної енергії. Закупівлю вказаної послуги необхідно
здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом України від 25.12.2015 № 922VIII «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).
АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» як суб’єкт природної монополії займає монопольне становище на ринку
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами в межах території
Сумської області (в частині розподілу), до яких технічно під’єднані об’єкти Північної митниці
Держмитслужби, та станом на 31.01.2021 включене до Реєстру суб’єктів природних монополій, які
провадять господарську діяльність у сфері енергетики під номером 74 (розподіл) (www.amc.gov.ua).
У зв’язку з викладеним вище, для безперебійного забезпечення електроенергією об’єктів та
структурних підрозділів на території Сумської області, у Північної митниці Держмитслужби виникає
необхідність закупівлі послуги з розподілу електричної енергії за переговорною процедурою
закупівлі у АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (м.Суми, вул. Івана Сірка, 7), відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону
України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями), а саме:

якщо 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.

