
ОбrрунryванЕЯ технiчниХ та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру
бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi закупiвлi

Ямницька сiльська рада на виконання вимог Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд |6.|2.2020 року Ns 1266, з метою ефективного та рачiоншIьного використання коштiв

для оприлюднення технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, його

очiкуваноi BapTocTi надае дJUI огIриJIюднення на офiцiйному веб - сайтi Ямницькоi

сiльськоi рали iнфоРмацiю щодо закупiвлi, оголошеноi 29 грулня2O2t РокУ, а саме:

Процедура закупiвлi - переговорна процеДУра (скоРочена) IJA-2021-|2-29-00|96l-a
..послуги з розподiлу електричноi енергii та послуги iз перетiкань реактивнот електричнот

енергii (дк 021 :2015: б53 10000-9 - Розподiл електричноТ енергii).

Очiкувана BapTicTb закупiвлi: 8З9 З22 грн. з ПДВ,

При визначеннi процедури закупiвлi тендерний KoMiTeT Ямницькоi сiльськоi рали

керуеться Законом Украiни "про публiчнi закупiвлi", роз'ясненнями Уповноваженого

органу з питань закупiвель, тощо.

,щжерело фiнансування: кошти бюджету Ямницькоi сiльськоi територiальноi

громади.
Вiдповiдно до частини 2 cTaTti 5 Закону Украiни <Про природн1 монопол11)),

днтимонопольним KoMiTeToM УкраТни ведеться зведений перелiк суб'ектiв природних

монополiй на пiдставi peecTpiB суб'ектiв природних монополiй у сферi житлово-

комунального .оarодuр.iuu, що формуються нацiона.пьною комiсiею, що здiйснюе

державне регулюваНнг у сфеРi комуншlьних послУГо о в iнших сферах, в яких дiють

aуб'aпr" пр"родrп"* монополiй - нацiональними комiсiями регулювання природних

монополiй у uiлrrо"iлнiй сферi або органаlrли виконавчоi влади, що здiЙснюють функ;iТ
такого регулювання до створення зtLзначених комiсiй,

Вiдповiдно до пунктiв б i i Пор"д*у складання та ведення зведеного перелiку суб'ектiв

природних монополiй, aur"aрдженого розпорядженням Антимонопольного KoMiTeTy

V*pni.ц" вiд 28.11.20|2 Jф ý7+-р, зведений перелiк суб'ектiв природних монополiй

a*пuдu.r".я за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, та ведеться KoMiTeToM в

електронноrу ""iп"дi. 
Зведений перелiк суб'ектiв природних монополiй розмiщуеться

щомiсяцЯ до 20 числа на офiцiЙному веб-сайтi Антимонопольного KoMiTeTy Украiни

(htф ://www.amc. gov.ua).
Станом на з0.11.2021р ДТ "прикдРпАттяоБлЕнЕргО" включено до зведеного

перелiку суб'ектiв природних монополiй, якi провадять господарську дiяльнiсть у сферi

енергетики, а саме 
-з 

розподiлу електричноi енергii на територii Iвано-Франкiвськоi

областi, в.т. ч. на територiт Ямницькоi сiльськоi територiа-пьнот громади.

Пiдприемства, установи та органiзацii Ямницькоi сiльськоi ради пiдключенi до

електричних мереж Ат "прикАрпАттяоБлЕнЕрго" Фiлiя цЕнтрАльнА.
пiдключення до irr-r* джерел розподiлу електричнот енергii неможливе з технiчних

причин.
дт ..прикдрпдттяоБлЕнЕРГо" Фiлiя цЕнтрАЛЬНА мае Bci необхiднi технiчнi

можливостi для здiйснення безперебiйного та якiсного розполiлу електричноi енергii для

пiдприемств, установ та органiзацiй Ямницькоi сiльськоi рали. Отже, ми, як Замовник

,op.i", через- вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин не маемо можливостi

.uб..rr""у"атись ПОСЛУГаIчIи розподiлу електричноi енергii iншими органiзацiями.Щанi

послуги за нашим мiсцезнаходженням можуть бути наданi лише певним постачальником,

а саIuе Фiлiею цЕнтрдЛънА АТ "прикАРпАттяоБлЕнЕргО". Iнша аJIьтернатива

вiдсутня.
Вiдповiдно до Постанови нкрЕкП вiд |7.|2.2021' р.JФ 2605 "Про встановлення

тарифiв на послуги з розподiлу електричноi енергii Ат "прикАрпАттЯоБлЕнЕРГо" iз

застосуванням стимулI@ючого регулюваЕня", тариф на послуги з розподiлу електричноi

енергii становить1r,646844 з ПЩВ.

Голова тендерного KoMiTeTy о.М. Качан


