П Р О Т О КОЛ № 8
05.03.2019 р

м. Дніпрорудне
засідання тендерного комітету
Придніпровського міжрайонного управління водного господарства.

Присутні:
Голова тендерного комітету

Науменко С.Г., головний інженер

Секретар тендерного комітету

Кириченко О.С., юрисконсульт І категорії

Члени тендерного комітету:

Слюсар Є.А., головний бухгалтер
Радченко О.В., начальник ВЕВС
Чехлата А.М., пров. інженер з водн. рес-ів
Соболева А.В., провідний інженеренергетик

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Визначити переможця переговорної процедури закупівлі послуг з розподілу електричної енергії
(за кодом СРУ за ДК 021:2015 — 65310000-9 розподіл електричної енергії) для об’єктів
Придніпровського МУВГ, які розташовані: лот № 1 - на території Василівського району Запорізької
області; лот № 2 - на території Михайлівського району Запорізької області; лот № 3 - на території
Токмацького району Запорізької області та прийняти рішення про укладання договорів з ПАТ
«Запоріжжяобленерго».
СЛУХАЛИ:
1. Науменка С.Г., голову тендерного комітету, головного інженера, який повідомив наступне.
Тендерним комітетом 05 березня 2019 року, разом з уповноваженими представниками ПАТ
«Запоріжжяобленерго» були проведені переговори про закупівлю послуг з розподілу електричної
енергії (за кодом СРУ за ДК 021:2015 — 65310000-9 розподіл електричної енергії) за умови
застосування переговорної процедури закупівлі.
При виборі процедури закупівлі комітет керувався п. 2. ч. 2 статті 35 Закону України «Про
публічні закупівлі» - замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі у разі відсутності
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому
альтернативи.) Таким учасником на закупівлю послуг з розподілу електричної енергії, є ПАТ
«Запоріжжяобленерго» в особі Василівського, Михайлівського та Токмацького РЕМ.
Про відсутність конкуренції на ринку серед суб’єктів господарювання, щодо постачання
зазначеного вище предмету закупівлі, можна стверджувати з огляду на таке:
ПАТ «Запоріжжяобленерго» зазначено в Зведеному переліку суб’єктів природних монополій
(станом на 31.01.2019 р.), який розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету
України під номером 89.
Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики та комунальних послуг, затвердженого указом Президента України від 10.09.2014 р.
№ 715/2014 (далі - Положення) одним з основних завдань Національної комісії (далі - НКРЕКП), є
державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики.
Окрім цього, підпунктом 21 пункту 4 Положення передбачено формування та ведення НКРЕКП
реєстрів суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється нею.
Таким чином, відповідно до відомостей офіційного веб-сайту Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розділу «Ліцензування

(Адмінпослуги)» - «Реєстри НКРЕКП» оприлюднені Реєстри суб’єктів природних монополій у сфері
енергетики.
Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» зазначено в Реєстрі суб’єктів
природних монополій (станом на 28.02.2019 р.) під номером 53.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності
суб’єктів природної монополії, у тому числі, віднесено послуги передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, розподілу електричної енергії
(передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.
На сьогоднішній день, всі об’єкти Придніпровського МУВГ підключені до місцевих
(локальних) електричних мереж Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго».
Підключення до інших джерел постачання електроенергії не обґрунтовано технічними можливостями
та призведе до значних не раціональних витрат бюджетних коштів.
На підставі вищесказаного, вважаю за необхідність укласти договір на закупівлю послуг з
розподілу електричної енергії у 2019 році з Публічним акціонерним товариством
«Запоріжжяобленерго» за переговорною процедурою закупівлі та за умови - «відсутності конкуренції
(у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи» (п. 2. ч. 2 статті
35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року, № 922-VIII).
2. В договорах визначити позицію погоджену сторонами при проведені переговорів з
учасниками закупівлі:
• ЛОТ №1 (Василівський РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» ) - очікувана вартість закупівлі 130 000,00 гривень (Сто тридцять тисяч гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 21 666,67 гривень (Двадцять
одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок).
• ЛОТ №2 (Михайлівський РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» ) - очікувана вартість закупівлі 120 000,00 гривень (Сто двадцять тисяч гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 20 000,00 гривень (Двадцять
тисяч гривень 00 копійок).
• ЛОТ №3 (Токмацький РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» ) - очікувана вартість закупівлі 135 500,00 гривень (Сто тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 22 583,33
гривень (Двадцять дві тисячі п’ятсот вісімдесят три гривні 33 копійки).
На підставі викладеного, голова тендерного комітету запропонував проголосувати з приводу даного
питання.
Результати поіменного голосування:
Голова тендерного комітету
Секретар тендерного комітету
Члени тендерного комітету

Науменко С.Г. «За»
Кириченко О.С. «За»
Слюсар Є.А.
«За»
Чехлата А.М. «За»
Радченко О.В. «За»
Соболева А.В- «За»
Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу
мають додаватися до рішення комітету.
Щодо даного питання, винесеного
проголосували одноголосно «за»

на

голосування,

члени

тендерного

комітету

Тенлепний комітет в и р і ш и в :
1.
Укласти договори з учасником-переможцем переговорної процедури закупівлі послуг з
розподілу електричної енергії (за кодом СРУ за ДК 021:2015 — 65310000-9 розподіл електричної
енергії) для потреб управління протягом 2019 року з ПАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ
00130926) по лотам:
• ЛОТ №1 (Василівський РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» ) - очікувана вартість закупівлі 130 000,00 гривень (Сто тридцять тисяч гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 21 666,67 гривень (Двадцять
одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок).
• ЛОТ №2 (Михайлівський РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» ) - очікувана вартість закупівлі 120 000,00 гривень (Сто двадцять тисяч гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 20 000,00 гривень (Двадцять
тисяч гривень 00 копійок).

• ЛОТ №3 (Токмацький РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» ) - очікувана вартість закупівлі 135 500,00 гривень (Сто тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 22 583,33
гривень (Двадцять дві тисячі п’ятсот вісімдесят три гривні 33 копійки).
2.
Секретарю тендерного комітету, Кириченко О.С. відповідно до статті 10 Закону
України «Про публічні закупівлі» оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення
про намір укласти договір про закупівлю протягом 1 (одного) дня з прийняття рішення про
визначення переможця процедури закупівлі.
Рішення прийнято одноголосно.
Підписи:

Голова тендерного комітету
Секретар тендерного комітету
Члени тендерного комітету

