
протокол N9 з4
про рiшення уповноважеЕоi особи

НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-IНТЕРНАТ

вiд.f|сiчня 2022 року

Керуючись вимогами cTaTTi 11 та ЗЗ 3акону Украiни (про публiчнi закупiвлi) (далi -ЗаконJ, Положенням ПРО уl9в_lо_вlжену особу, що затверджене рiшенням Нiжинського дитячогобудинку-iнтернату вiд 28.12.2021 Ь.-у 
-'ПЪiйZ., 

приймаються рiшення про проведенняпереговорiв та HaMip укласти договiр про закупiвлю.

ПОРЯДОК ,ЩЕННИЙ:
1, Про прийня",.рiт_"I:] про Ha'ip укласт1 4-o|o'ip на закупiвлю: Елекгрична енергiяна 2О22 piK (код за €3с ,щк_о2l-z-оrs 1сЁ9 os3ioooo-S - Вrr"r".рrrЙ" еЙргИ1- Елекгричнаенергiя 3а адресою: м.Нiжин, 

"уrr.Б"р""""."*", л44 а-Столова (далi - ЗакупiвляJ зарезультатами проведених переговорiв з ТоВАРИСТво з оБмЕжЕнокiвiдповlддльнIстю"ЕНЕРА ЧЕРНIГIВ" (далi - УчаiникJ.
2, Про оприлюднення.повiдомлення про намiр.укласти договiр про закупiвлю (!одаток 1)в електроннiЙ системi закупiвель згiдно Закону УкрiТни оПро nyý"i.r"i ,l*упiвлi [далi - ЗаконJ,

пiд час розгляду першого питання порядку денного:

_, _л_лI:_ryi""ОРНа 
ПРОЦеДУРа ЗаКУПiвлi застосовусться замовником як виняток у разi наявностiпlдстав, що визначенi п, | ч.2 ст. 40 3акону, , ..r., 

"*що 
було двiчi ,iд"Ьa"о-процедуруВiДКРИТИХ ТОРГiВ, У ТОмУ числi частково _(за'rо.оrj,-".р., вiдсутнiсть достатньоi кiлькостiтендерних пропозицiй, визначеноi цим Законом. Пр" цооrу предмет закупiвлi, його технiчнi таякiснi характе рис,гики, а також вимоги до учаспи*i процедури закупiвлi не повиннi вiдрiзнятисявiд вимог, що були визначенi rrrо"п"*о"'у,"rдaр"iЛ документацii.ВiДКРИТi ТОРГИ Проводилася 1разза за uд-)оz r-rz-Ъz_oozJir_a , що були оголошенi02,12,2 0 27 та 2 раз за |] д- 2 0 2 1 - 1,2- z о -Ъ о r zB i-.--o.- 

", 
u"o Z О,12,2 0 2 1 р оку.Вiдповiдно до п, В ч. б ст. 40 Закону по"iдомлеrн" про HaMip укласти договiр повинномiстити в тому числi обгрунтування застосування переговорноi процедури.На виконання норм частини 4 cTaTTi 40 Закону та для виконання функцii, покладених науповноважену особу, необхiдно прийняти рiшення про HaMip укласти договiр про Закупiвлю зарезультатами проведених переговорiв з Учасником.

Пiд час розгляду другого питання порядку девногоi

Згiдно з частиною 5 cTaTTi 40 Закону, повiдомлення про HaMip укласти договiр прозакупiвлю обов'язково безоплатно оприлюднюсться в електроннiй iистемi закупiвель протягомодного дня пiсля 1л<валення рiшення ({одаток 1,).
Таким чином необхiдно оприлюднити по"iдо"rчп"о про HaMip укласти договiр прозакупiвлю з Учасником в електроннiй системi закупiвель.

ВИРIШИЛА:

1;"," ,I:::::],1J:T,.:": 1|о 
HaMip укласм договiр за результатами проведенихпереговорiв щодо Закупiвлi з Учасником.2. 0прилюднити Повiдомлен сти договiр про закупiвлю велектроннiй системi закупiвель fiо ою 5 cTaTTi 40 Закону.

уповноважена особа
НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК-IНТЕРНАТ

Наталiя 3AXAPKIB



,Щоdаmок 7

про HaMip укл" J:i'#:ll#.rff.:"c застосуванвя
переговорноi процедури (скороченоi) закупiвлю

1,НайменуванНя, мiсцезнахоДження та iдентифiкацiЙний код замовника в €диноlrу
ДеРЖаВНОМУ PeecTPi ЮРИДичних осiб, фiзичних осiб _ пiдприемцiв ," .ро".д."*r,
формувань, його категорiя:

1.1. найменування замовника: нIЖинськиЙ дитячиЙ Будинок-IнтЕрнАт
1.2.мiсцезнаходження замовника: 16600, м.Нiжи", вуrr.верЬза";;;а"
1.3. iдентифiкацiйний код замовника: 031в9в83
1,4,категорiя замовника: 3 (юридичнi ссоби, якi с пiдприеистванп, уставоваuпорганiзацiями (KpiM тих, якi визначенi у пунr..ах 1 i 2 часпrпп першоi Йттi 2 3акоrу)та i* о6'еднання, якi забезпечують поrръои держав,, або rврпторiа.пьноi гроrrадп,зазначенi в пупктi 3 частини першоi cTaTTi 2 3акону)
_2, Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду та назви вiдповiднихкласифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета заlсупiмi (лотiв) (за наявностi):Елекгрична енергiя на 2о22 piK (код ." Ъзс дк 02i-2015'tiрЙ Ъsзrо000-5 -Елекгрична енергiя), Електрична енергiя за адресоюз rr.Нiжия, вул.Березанська, 44 а-Столова
З, Кiлькiсть, мiсце та строк поставКи ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг:
З.л],.Кiлькiсть ToBapiB, виконання робiт чи надання послуi, 79200 кВт/год;З.2. Мiсце поставки ToBapiB, Ьиконаннr' робiт чи ,"д"й пЬБг; м.Нiжин,вул.Березанська,44а
З.З. Строк поставки ToBapiB, виконання

включно робiт чи надання послуг: ЗL,l2,2О2Z р,

4. Найменування переможця процедури закупiвлi (для юридичноi особиJ абопрiзвище, iм'я, по 6r.:.*:9,_ 
_(_.з n.""no..i)- (для 

-фiзичнЬi 
о.ооr;? тоВАРистВо ЗоБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю "ЕнЕрА.iврнIгlв"

5, Код згiдно з €{РПОУ/реестрацiйниЙ номер облiковоi картки платника податкiв
rlасника (учасникiвJ0, з яким (якими) проведено переговори: 41823846

6, Мiсцезнаходження (для юридичноi особи) або 
"i.цч про*r""ння (для фiзичноiособи) учасника [учасникiв),_ з яким (якими) проведено переговори, телефон: пр-тПеремоги, 126 Б, м,Чернiгiв, Чернiгiвська обл. YKpaiHa, 14013, те 

".r(i+ёzi 
вsц-вzg7, BapTicTb пропозицii: 356 40_0,00 грн (Триста п'ятдесят шiсть тиiяч чотиристагривень_00 копiйок) враховуючи ПДВ SЭ +ОО,Ъri грн.

В. Умова застосування переговорноi процедури закупiвлi: вiдповiдно до пункrу 1частини 2 cTaTTi 40 Закону - вiдсутнiсiь конкуревцii (у тому числi з технiчнихпричин), якщо було двiчi вiдмiнено процедуру вlдкритих 
"op"i",- v тому числiчастково (за лотом), через вiдсутнiсть дЪстатвьоi кiлькосгl ,""дчр"rпi пропозицiй,визначеноi цим Законом. При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та якiснiхарактеристики, а також вимоги до уrrасника процедури закупiвлi не повиннiвiдрiзнятися вiд вимоц що були 

"rnr"a"""i 
,аrовником у тендернiй документацi.i,9, 06rрунтування застосування переговорноi процедури закупiвлi '1посилання 

наекспертнi, нормативнi, технiчнi та iншi документи, що пiдтверджують наявнiсть умовзастосування процедури закупiвлi): Пунктом 1,,1.2 глави 1.1 роздiлу I пррЕЕ визначено, щоякiсть електропостачання - це перелiк визначених Геry_лятором пъ*r."r*Ь 1i it величин),якi характеризують piBeHb надiйностi (6езперервносri1 ara*rponoaru""r"", комерцiйноiякостi надання послуг з передачi, розподiлу ,"'noar"""r"" електричноi енергii, а такожякiсть електричноi енергii.
Електропостачальн ик забезпечуе дотримання загальних та гарантованих стандартiвякостi надання послуг з елеJýропостачання, у тому числi тих, що передбаченi згiдно зПорядком N9 з75, Законом, пррЕЕ, кср, у"о"'"r" договору про постачання електричноiенергii (договору прО закупiвлю) та iншими 

"ор"rr"uпо-правовими актами. Згiдно зi



статтею 18 Закону показники якостi електропостачання повиннi вiдповiдати величинам,що затвердженi НКРЕКП, Вiдповiдно до поrЪж""" пункту L|.4.6 глави 11.i роздiлу XI КСРпараметри якостi електричноi енергii в точках приеднання споживачiв у нормальнихумовах експлуатацii мають вiдповiдати параметрам, визначеним у !сту Ёш idiio,iБi?<ХарактеристикИ напруги електропостачання в електричних мережах загальногопризначення>, Стосовно технiчних, якiсних
пЬредбачаетьс" 

"чой*ц"i.,",".,о.у"",",';;;;;t; ,,::ffiffi;il,;rr"#";i,u.;iffil"#виконання договору про закупiвлю. Електропостачальник зобов'язуеться дотримуватися
fi;;*т** 

чинниМ законодавством вимо. щодо застосування заходiв iз захисry
Електропостачальник зобов'язуеться здiйснювати сво€часну закупiвлю електричноiiенергii в обсягах для забезлеч"r", С"rпчрaр"ного надання послуг iз постачанняелектричноi енергii споживачу [замовнику), що ," ""r"*""х умов забезпечать задоволенняпопиту на споживання електричноi енергii споживачу 1заrов"иr.уj. Е;;;;;r"-ач.lльникзобов'язусться забезпечити комерцiйну якiсть послуг, якi п"д"rо"ia, споживачу(замовнику), що передбачае вчасне 

"" 
nb"r" iнформування споживача (замовникаJ проумови постачання електричноi енергii, цiни на 

"пЪк"р".rну 
енергiю та BapTicTb послуг, щонадаються, надання роз'яснень положень aKTiB ,rй""оaЪ a"*о"оЪ"".r"r, якимиреryлюються вiдносини мiж електропостачальни ком та споживачем (замовником),ведення точних та прозорих розрахункiв iз споживачем (замовником), a ""*й можливiстьвирiшення спiрних питань шляхом досудового вреryлювання. Споживач (замовник) маеправо на отримання комп€нсацii за недотримання показникiв комерцiйноi якостi наданняпослуг постачальником. Постачальник зобов'язуеться надавати компенсацiю споживачу(замовнику) 3а недотримання показникiв комерцiйноi якостi надання послугпостачальником у порядки затвердженому Реryлятором,. та опублiкувати на сво€муофiцiйному вебсайтi порядок надання компенсацiйта ix розмiри.

уповноважена особа
НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК-IНТЕРНАТ

Наталiя 3AXAPKIB


