
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-01-24-004006-b

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Розподіл електричної енергії (перетікання
реактивної енергії)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної
енергії

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Розподіл
електричної енергії
(перетікання
реактивної енергії)

ДК 021:2015:
65310000-9 —
Розподіл електричної
енергії

131702 Кіловат-
година

м. Харків, м.
Харків,
Харківська
область,
61002, Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

на підставі акту приймання-
передачі розподіленої
електричної енергії

Пiсляоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 499997.16 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт
чи надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

00131954 61037, Україна,
Харківська область,
місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПЛЕХАНІВСЬКА
будинок 149

+380577372388

499 997.16
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Згідно зі статтею 5 Закону України "Про природні монополії" до сфери діяльності Відповідно до
Закону України «Про ринок електричної енергії» оператор системи розподілу - юридична особа,
відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та
розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу
щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог
щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності.
Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 року «Про затвердження Правил
роздрібного ринку електричної енергії» перетікання реактивної електричної енергії на межі
балансової належності електричних мереж (переткання реактивної електричної енергії) -
складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка
спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники
якості активної електричної енергії. Плата за перетікання реактивної електроенергії це плата за



послуги, які оператор системи передачі/оператор системи розподілу або власник технологічних
електричних мереж змушений надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує
електромагнітно незбалансовані електроустановки.
Пунктом 4.33. Правил вказано, що споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж, що
належать оператору системи, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії на
поточний рахунок оператора системи відповідно до умов договору про надання послуг з
компенсації переткань реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору
споживача про розподіл (передачу) електричної енергії.
Акціонерне товариство «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних
послуг від 16.11.18 р. № 1446 отримало ліцензію на право провадження з 01.01.2019 року
господарської діяльності з розподілу електричної енергії на території Харківської області.
Тобто, АТ «Харківобленерго» визначено оператором системи розподілу.
Відповідно до зведеного переліку суб’єктів природних монополій у сфері енергетики, станом на
31.12.2021 року, розміщеного на офіційному сайті НКРЕКП Акціонерне товариство
«Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) значиться під номером 55, територія діяльності –
Харківська область.
Дані послуги (ПЕРЕТКАННЯ РЕАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ) може бути надано лише певним
оператором, а саме АТ «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954). Інша альтернатива відсутня.
Тому договір про закупівлю послуг щодо переткання реактивної електроенергії може бути
укладений лише з одним виконавцем, а саме з АТ «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954).
Отже, закупівлю послуги із перетікання реактивної електроенергії необхідно здійснити шляхом
проведення переговорної процедури закупівлі, відповідно до абзацу четвертого пункту 2 частини
2 статті 40 Закону, а саме якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи
надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:
відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена
замовником.


