
протокол N9 36
про рiшення уповноваженоi особи

нIжинськиЙ дитячиЙ Будинок-tнтЕрнАт

вlд/!,f сiчня2О22року

Керуючись вимогами cTaTTi 11 та 3З Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi> (далi -
закон), Положенням про у:овноважену особу, що затверджене рiшенням Нiжинського дитячогобудинку-iнтернату вiд 2B.L2.202L року NоllВ/з, пfий"аютос" pirer"" про проведення
переговорiв та HaMip укласти договiр про закупiвлю.

ПОРЯДОК fЕННИЙ:
1. Про встановлення пiдстав для застосування переговорноi процедури закупiвлi згiдно

предмету 3акупiвлi та прийняття рjшення про HaMip укласти договiр ," ,"*yni"r,o, Ы"ор"rr"енергiя на 2о22 piK (код за €3С ,ЩК 02L-2o75 (ср\0 093100oti-s - влЪкгрична енергiя)-Електрична енергiЯ за _адресою: м,Нiжин, вул,Березанська, 44 а -Будинок-i"rЁр"",
(1а991ений пункт) (далi - 3акупiвля) за результ"rчr, про"ед.них переговорiв з ТоВдРИСТВо
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ "ЕНЕРА ЧЕРНIГlВ; (далi - Учасник). '

2, Про оприлюднення повiдомлення про HaMip укласти договiр про закупiвлю ({одаток 1)
в електроннiй системi закупiвель згiдно Закону Украiни <Про публiчнi зЪкупlвлi 1далi - Зiкон).

пiд час розгляду першого питання порядку денного:

переговорна процедура 3акупiвлi застосовубться замовником як виняток у разi наявностi
пiдстав, що визначенi п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме: якщо було двiчi вiдмiнено процедуру
вiдкритих торгiв, у тому числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть достатньоi кiлькостi
тендерних пропозицiй, визначеноi цим Законом. При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та
якiснi характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупiвлi не повиннi вiдрiзнятися
вiд вимог, що були визначенi замовником у тендернiй до*уй"пr"цii.

Таким чином необхiдно оприлюднити повiдомлення про HaMip укласти договiр про
закупiвлю з Учасником в електроннiй системi закупiвель.

виРIШИЛА:
1. Прийняти рiшення про HaMip укласти договiр за

Вiдкритi торги проводилася 1 раз за за|Jд-2021-L2-02-002351-а , що були оголошенi
:,.1.02,L2.2021та2раззаllА-2О21-12-20-0017В5-а-оголошено20.72.2021,рtоку,.]' Вiдповiдно дО п. В ч. б ст. 40 3акону повiдомлення про HaMip уклаiти договiр повинно
. мiстити в томучислi обrрунтування застосування переговорноi процедури.] На виконання норм частини 4 cTaTTi 40 Закону та для виконання функцii, покладених на

уповноважену особу, необхiдно прийняти рiшення про HaMip укласти доiовiр про 3акупiвлю за: результатами проведених переговорiв з Учасником,

пiд час розгляду другого питання порядку денного:

Згiдно з частиною 5 cTaTTi 40 3акону, повiдомлення про HaMip укласти договiр про
закупiвлю обов'язково безоплатно оприлюдню€ться в електроннiй системi закупiвель npor"aoM
одного дня пiсля ухвалення рiшення ({одаток 1J.

.i:. переговорiв щодо Закупiвлi з Учасником.
2. 0прилюднити Повiдомле

електроннiй системi закупiвель (Дода
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ПОВIДОМЛЕННЯ
про Haмip укласти договiр пiд час застосування

переговорноi процедури (скороченоi) закупiвлю

1,.Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €диному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань, його категорiя:

1.1, найменування замовника: НIЖИНСЬКий дитячиЙ Будинок-IнтЕрнАт
1.2,мiсцезнаходження замовника: 16600, м.Нiжин, вул.Березанська, 44а
1,,З. iдентифiкацiйний код замовника: 03189ВВ3
1,4.категорiя замовника: З (юридичнi особи, якi е пiдприсмствами, установами

органiзацiями (KpiM тих, якi визначенi у пунктах 1 i 2 частини першоi cTaTTi 2 3акону)
та ii о6'еднання, якi забезпечують потреби держави або територiальноi 

"ромадrr,зазначенi в пунктi 3 частини першоi cTaTTi 2 Закону)
2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду та назви вiдповiдних

класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) [за наявностi):
Електрична енергiя на 2022 piK (код за €3с дк 021-2015 (срч 09з10000-5 -
Електрична енергiя)- Електрична енергiя за адресою: м,Нiжин, вул.Березансь кц 44 а -
Будинок-iнтернат (населений пункт)

З. Кiлькiсть, мiсце та строк поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг:
З.l.Кiлькiсть ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг: 7 544О кВт /r:од;
3,2. Мiсце поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг: м,Нiжин,

вул.Березанська,44а
З.З. Строк поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг: З1,72.2О22 р,

включно
4. Найменування переможця процедури закупiвлi (для юридичноi особи) або

прiзвище, iм'я, по батьковi [за наявностi) [для фiзичноi особи): товАриство з
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРА ЧЕРНIГIВ"

5. Код згiдно з €{РПОУ/реестрацiйниЙ номер облiковоi картки платника податкiв
учасника (учасникiвJ0, з яким (якими) проведено переговори; 4782за46

6. Мiсцезнаходження [для юридичноi особи) або мiсце проживання (для фiзичноi
особи) учасника (расникiв), з яким (якими) проведено переговори, телефон: пр-т
Перемоги, 126 Б, м.Чернiгiв, Чернiгiвська обл. YKpaiHa, 14013, тел.:(0 462) бs4-62g

7. BapTicTb пропозицii: |26 7З9,20 грн (Сто двадцять шiсть тисяч ciMcoT тридцять
девять гривень 20 копiйок) враховуючи ПДВ 21 723,20 tрн,

В. Умова застосування переговорноi процедури закупiвлi: вiдповiдно до пункrу 1
частини 2 c"Taт.гi 40 3акону - вiдсутнiсть конкуренцii (у тому числi з технiчних
причин), якщо було двiчi вiдмiнено процедуру вiдкритих торгiв, у тому числi
частково (за лотом), через вiдсутнiсть досгатньоi кiлькостi тендерних пропозицiй,
визначевоi цим Законом. При цьому прелмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi
характеристики, а також вимоги до )ласника процедури закупiвлi не повиннi
вiдрiзнятися вiд вимог, що були визначенi замовником у тендернiй документацii,

9. 06Грунтування застосування переговорноi процедури закупiвлi (посилання на
експертнi, нормативнi, технiчнi та iншi документи, що пiдтверджують наявнiсть умов
застосування процедури закупiвлiJ: Пунктом 1,.1,.2 глави 1.1 роздiлу I пррЕЕ визначено, що
якiсть електропостачання - це перелiк визначених Регулятором показникiв (i ii величин),
якi характеризують piBeHb надiйностi (6езперервностi) електропостачання, комерцiйноi
якостi надання послуг з передачi, розподiлу та постачання електричноi енергii, а також
якiсть електричноi енергii,

Електропостачальник забезпечуе дотримання загальних та гарантованих стандартiв
якостi надання послуг з електропостачання, у тому числi тих, цо передбаченi згiдно з
Порядком N9 375, Законом, пррЕЕ, кср, умовами договору про постачання електричноi
енергii (договору про закупiвлюJ та iншими нормативно-правовими актами. Згiдно зi
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статтею 18 Закону пока3ники якостi електропостачання повиннi вiдповiдати величинам,
що затвердженi НКРЕКП. Вiдповiдно до положень пункту L!.4.6 главч 11.4 роздiлу XI КСР
параметри якостi електричноi енергii в точках приеднання споживачiв у нормальних
умовах експлуатацii мають вiдповiдати параметрам, визначеним у !СТУ EN 50160:2014
<характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального
призначення>. СтосовнО технiчних, якiсних характеристик предмета заtсупiвлi
передбачаеться необхiднiсть 3астосування заходiв iз захисту довкiлля, у тому числi пiд час
виконання договору про закупiвлю. Електропостачальни к зобов'язуеться дотримуватися
передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходiв iз захисту
довкiлля.

Електропостачальник зобов'язуеться здiйснювати своечасну закупiвлю електричноi
енергii в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг iз постачання
електричноi енергii споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення
попиту на споживання електричноi енергii споживачу (замовнику). Електропостачальник
зобов'язусться забезпечити комерцiйну якiсть послуг, якi .rадаютiся споживачу
[замовнику), що передбача€ вчасне та повне iнформування споживача (замовника) прЬ
умови постачання електричноi енергii, цiни на електричну енергiю та BapTicTb послуг, щонадаються, надання роз'яснень положень aKTiB чинного законодавства, якими
регулюються вiдносини мiж електропостачал ьником та споживачем (замовником),
ведення точних та про3орих розрахункiв iз споживачем [замовником), а також можливiсть
вирiшення спiрних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) мас
право на отримання компенсацii за недотримання показникiв комерцiйноi якостi надання
послуг постачальником. Постачальник зобов'язуеться надавати компенсацiю споживачу
(замовнику) за недотримання показникiв комерцiйноi якостi надання послуг
постачальником у порядки затвердженому Реryлятором, та опублiкувати на сво€му
офiцiйному вебсайтi порядок надання компенсацiй та ix розмiри.
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