
ОБГРУНТУВАННЯ 

технiчних, якiсних характеристик, очiкувано'i вартостi та/або бюджетного 
призначення предмета закушвель 

На виконання вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 16.12.2020 
року № 1266 «Про внесения змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 
1 серпия 2013р. №631 i вiд 11 жовтня 2016р. № 71 О» 

Закупiвля послуг з розподiлу електрично'i eнepri'i 

1.Предмет закупiвлi -. послуги з розподiлу електрично'i енергi'i за кодом
ДК 021:2015 :65310000-9 Розподiл електрично'i eнepri'i 

2. Iдентифiкатор закупiвлi: UA-2021-09-27-002544-с
3. Процедура закупiвлi: переговорна процедура закупiвлi
4. Очiкувана вартiсть процедури: 552903,40 rрн. з ПДВ
5. КЕКВ: 2273
6. Обсяги закупiвлi: 660180 кВт*год.

7. Строк надання послуr: 01.10.2021-31.12.2021.
8. Мiсце надання послуг: м. Днiпро, згiдно перелiку об'сктiв Споживача
9. Обгрунтування застосування переговорно'i процедури:
Вiдповiдно до Закону Укра'iни «Про ринок електрично'i eнeprii·» «розподiл 

електрично'i енергi'i - це дiяльнiсть iз транспортування електрично'i енергi'i вiд 
електроустановок виробникiв електрично1 eнepri'i або електроустановок 

. . . 

оператора системи передач� мережами оператора системи розподшу, кр1м 
постачання електрично'i енергi'i». Послуги з розподiлу електрично'i eнepri'i 
надають оператори систем розподiлу (суб'скти природних монополiй) за 
тарифами, якi встановлюються НКРЕКП. 

Вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження rосподарсько'i дiяльностi з 
розподiлу електрично'i eнepri'i (постанова НКРЕКП вiд 27.12.2017 №1470) 
територiя провадження дiяльностi оператора системи розподiлу визначасться за 
мiсцем розташування об' сктiв електроенергетики, призначених для розподiлу 
електрично'i eнepri'i, що перебувають у власностi лiцензiата, та до яких присднанi 

. . . . . . . 

електричю мереж� споживачш, яю живляться вщ мереж лщенз�ата. 
Постановою НКРЕКП вiд 16.11.2018 № 1440 АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» видано лiцензiю на право провадження господарськоi" 
дiяльностi з розподiлу електрично'i eнepri'i у межах мiсць провадження 
rосподарськоi" дiяльностi, а саме на територi'i Днiпропетровсько'i областi. 

Вiдповiдно до ст.5 Закону Укра'iни «Про природнi монополi'i» та п.7 
Розпорядження Антимонопольного комiтету Укра'iни №874-р вiд 28.11.2012 
року «Про затвердження складання та ведения зведеноrо перелiку суб'ектiв 
природних монополiй», яким встановлено, що зведений перелiк суб'ектiв 
природних монополiй розмiщуеться щомiсяця до 20 числа на офiцiйному веб
сайтi Антимонопольного комiтету Украi"ни. 

На офiцiйному веб-сайтi Антимонопольного комiтету Украi"ни в зведеному 
перелiку суб'сктiв природних монополiй зазначено, що АТ «ДТЕК 




