
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-01-03-000172-b

1. Найменування замовника: Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській
області

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 14002899

3. Місцезнаходження замовника: 40000, Україна, Сумська обл., місто, м.Суми,
вул.Герасима Кондратьєва 27

31. Вид предмета закупівлі: Товари

4. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Енергія
електрична

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

155170
кВт*год

40000, Україна, Сумська
область, місто Суми,
вул. Герасима
Кондратьєва, 27, вул. 1-
а Замостянська, 98

від 01 січня 2020
до 31 грудня
2020

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Пiсляоплата 5 Робочі 100

82. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 486160.02 UAH

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника
податків учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної особи)
учасника (учасників), з яким
(якими) проведено переговори,
телефон

12. Ціна
пропозиції

ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" 41884537 40004, Україна, Сумська область,
місто Суми, 40004, м. Суми, вул.
Реміснична, 35

(0542) 660 979

486 160.02
UAH з ПДВ



13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до положень статті ЗУ «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII,
універсальні послуги надаються постачальником таких послуг побутовим та малим непобутовим
споживачам. Відповідно до пункту 13 розділу 17 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про
ринок електричної енергії» (враховуючи зміни, внесені ЗУ від 23.11.2018 № 2628-VIII, що набувають
чинності з 01.01.2019) тимчасово, на період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року,
універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, будуть надаватися
електропостачальником - бюджетним установам, незалежно від розміру договірної потужності.
Також, згідно пункту 2 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» однією з
підстав застосування переговорної процедури закупівлі є відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути
укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, тобто
монополістом. На даний час на території Сумської області наявне лише одне підприємство, яке
може надати універсальну послугу ТОВ «ЕНЕРА СУМИ». Переговорна процедура застосовується
відповідно до пункту 2 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»
(відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого
договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи).


