ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-11-23-015663-a

Найменування замовника:

Комунальне підприємство "СвітлоЦентр"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

32282313

Місцезнаходження замовника:

ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 1, місто
Олександрія, Кіровоградська область, 28001,
Україна

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Електрична енергія ДК 021:2015: код 09310000-5

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

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

Код ДК 021:2015
09310000-5
електрична енергія
(Електрична енергія
ДК 021:2015
09310000-5)

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

109000
кіловат

Відповідно до
документації,
Україна

від 01 грудня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Поставка товару

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 5

Тип днів Розмір оплати, (%)
Робочі

100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

Опис

Сума
568980 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

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42132581

25006, Україна,
Кіровоградська
область, місто
Кропивницький,
ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ПЕРСПЕКТИВНА
будинок 78

568 980 UAH
з ПДВ

+30522358225
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Розірвання договору про закупівлю з вини учасника
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні, нормативні та
технічні документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі:
З метою організації Закупівлі, з урахуванням статті 11 Закону, відповідно до частини 2 статті 13
Закону замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі як виняток та
відповідно до умов, визначених у частині 2 статті 40 Закону.
Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як
виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення
переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками
процедури закупівлі.
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток на підставі пункту 3
частини 2 статті 40 Закону, а саме якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити

закупівлю, в тому числі у разі розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк,
достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в
договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування переговорної
процедури закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням замовника щодо кожного
тендера.
Замовником оголошено відкриті торги на закупівлю електричної енергії (UA 2021-01-14-002392а), за результатами проведення яких між Замовником та ТОВ «Енергогазрезерв» (далі –
Товариство) укладено Договір про закупівлю №Е/488-21 від 24.02.2021 року на суму 2 846 688,00
гривень з ПДВ (далі – Договір).
Замовником 16.11.2021 отримано лист-повідомлення про розірвання Договору на постачання
електричної ененргії від ТОВ «Енергогазрезерв» (далі – Товариство) (вх.№99 від 16.11.2021р.) в
якому Товариство повідомляє, що не має можливості здійснювати постачання електричної
енергії по ціні, яка вказана в чинному Договорі та звертається до Замовника з проханням
розірвати Договір. Також, вказаним листом направлено Додаткову Угоду щодо розірвання
Договору.
Таким чином, Договір про закупівлю №Е/488-21 від 24.02.2021 розірвано з вини ТОВ
«Енергогазрезерв», що підтверджується листом-повідомленням від 16.11.2021р про розірвання
Договору №Е/488-21 від 24.02.2021 на постачання електричної енергії та Додатковою угодою №7
від 22.11.2021до Договору. Враховуючи вищенаведене, Закупівля для Замовника може бути
здійснена на підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону, а саме: якщо у замовника виникла
нагальна потреба здійснити закупівлю, в тому числі у разі розірвання договору про закупівлю з
вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20
відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.
Застосування переговорної процедури закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням
замовника щодо кожного тендера.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі з
підстав визначених пунктом 3 частини 2 статті 40 Закону:
- Договір №Е/488-21 від 24.02.2021 на постачання електричної енергії;
- Лист-повідомлення від ТОВ «Енергогазрезерв» (вх. №99 від 16.11.2021р.) про розірвання
Договору №Е/488-21 від 24.02.2021 рорку;
- Додаткова угода №7 від 22.11.2021 року до Договору №Е/488-21 від 24.02.2021 року;
- Закон України «Про публічні закупівлі»;
- Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
03.10.2020 № 3304-04/60124-06 «Щодо переговорної процедури закупівлі».
Згідно із Законом та потребами Замовника, передбачено здійснити Закупівлю в обсязі –
109000кВт., на очікувану вартість закупівлі 568980 грн. з ПДВ.
На виконання вимог Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11
червня 2020 року № 1082: Назва предмета закупівлі –електрична енергія; Код за Єдиним
закупівельним словником ДК 021:2015 09310000-5 електрична енергія.

