ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-04-29-007679-c

Найменування замовника:

ПІВНІЧНА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43332675

Місцезнаходження замовника:

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

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

2000 Кіловатгодина

станція
"Горностаївка", пункт
пропуску,
Ріпкинський район,
смт Добрянка,
Чернігівська область,
15010, Україна

до 31 грудня
2021

Розподіл
електричної
енергії

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

2000 Кіловатгодина

станція "Хоробичі",
пункт контролю,
Городнянський
район, Чернігівська
область, 17200,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Підписання договору

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 30

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Державний бюджет України

Опис

Сума
4355.71 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 "Українська
залізниця"

40075815

03150, Україна, м. Київ,
м. Київ, вул. Є.Гедройця,
5

4 355.71 UAH
з ПДВ

++++380443331356
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
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», переговорна процедура
закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:
«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»,
отже, враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо надання послуг з
розподілу електричної енергії (на території розташування ВМО №4 митного поста «Чернігівцентральний» (пункт контролю на станції «Горностаївка») та ВМО №1 митного поста «Сновськ»
(пункт контролю на станції «Хоробичі») знаходяться електромережі Акціонерного товариства
«Українська залізниця»), у даному випадку може бути застосована переговорна процедура
закупівлі.
Тариф (ціни) за послуги з розподілу електричної енергії на ринку електричної енергії
встановлюються Регулятором та розміщуються на офіційному сайті Оператора системи розподілу,

та на час проведення переговорної процедури тариф (ціна) на послуги з розподілу електричної
енергії становить: 1,088928 грн. за кВт/год (з ПДВ).
У результаті проведених переговорів, тендерним комітетом Північної митниці Держмитслужби та
представниками АТ «Українська залізниця» було погоджено прогнозовану ціну договору, наведену у
п. 5 Протоколу переговорів. Така ціна визначена на час проведення цих переговорів і укладання
договору про закупівлю.

