ОПРИЛЮДНЕННЯ
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного
призначення
№
з/
п

Ідентифікатор закупівлі:

Код ДК 021:2015
Найменування предмету
закупівлі

Од.
виміру

Квт/

Кількість

Переговорна процедура годину 110625
UA-2021-12-31-003146-c ДК 021:2015: 09310000-5
Електрична енергія
(Електрична енергія за
адресом м. Дніпро)

1.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Очікувана
вартість

«23 листопада» 2021 року замовником було прийнято 537637,5 грн.
рішення про проведення процедури закупівлі відкриті торги
та оголошено закупівлю електричної енергії за
ДК
021:2015: 09310000-5 «Електрична енергія» (електрична
енергія за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна 18а;
вул.Талаліхіна, 6; вул. В. Нестайка, 5; вул. Каруни, 93; вул.
Антоновича,65), ІЗ: UA-2021-11-23-011356-a. Проте станом
на «09 грудня» 2021 року було подано менше двох
пропозицій, як наслідок торги були відмінені.
Тому «10 грудня» 2021 року замовником знову було
прийнято рішення про проведення процедури закупівлі
відкриті торги та оголошено нову закупівлю «UA-2021-1210-012294-с». Проте знову ж таки станом на « 28 грудня»
2021 року було подано менше двох пропозицій, як наслідок
торги знову були відмінені.
Враховуючи ті обставини, що Замовником було
відмінено дві процедури закупівлі за ДК 021:2015:
09310000-5 «Електрична енергія» (електрична енергія за
адресою: м. Дніпро,вул. Полігонна 18а; вул.Талаліхіна, 6;
вул. В. Нестайка, 5; вул. Каруни, 93; вул. Антоновича,65)
через відсутність достатньої кількості учасників, тендерним
комітетом було прийнято рішення застосувати, як виняток,
переговорну процедуру закупівлі, відповідно до п.1 ч.2
статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі».
Строк поставки Товару: 31.05.2022 р.
Кількість, кВт/год - 110625
Клас напруги - 2
Напруга,0,4 кВ
Місце поставки Товару: пункти підключення електрозабезпечення
об’єкти Замовника

електрична енергія за адресом: м. Дніпро - 110625 кВт/год
АНД п/ст м. Дніпро, вул. Каруни, 93 - 5000 кВт/год
ІНД п/ст м. Дніпро, вул. В. Нестайка, 5 - 20000 кВт/год
Новокодацька п/ст м. Дніпро, вул. Талалихіна, 6а - 10625 кВт/год
Соборна п/ст м. Дніпро, вул. Полігонна, 18а - 25000 кВт/год
Центральна опера-тивна диспетчерська м. Дніпро, вул. В.
Антоновича, 65 - 50000кВт/год

