
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-01-05-000884-b

Найменування замовника: Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02066747

Місцезнаходження замовника: проспект Гагаріна,72, Дніпро, Дніпропетровська
область, 49010, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Електрична енергія для потреб побутових
споживачів Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара

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

Електрична енергія
для потреб
побутових
споживачів
Дніпровського
національного
університету імені
Олеся Гончара

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

2375000
кВт*год

гуртожитки
Дніпровського
національного
університету імені
Олеся Гончара,
Дніпро,
Дніпропетровська
область, 49010,
Україна

до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Поставка
товару

Розрахунок (оплата) за
фактично спожиту електричну
енергію здійснюється
Споживачем у строк не більше
5 робочих днів після закінчення
розрахункового періоду

Пiсляоплата 5 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 3990000 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

ТОВ
"ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ"

42082379 49044, Україна,
Дніпропетровська
область, Дніпро, вул.
Моссаковського
Володимира, будинок 7

0567701155

3 990 000
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна
процедура закупівлі застосовується як виняток у разі, якщо було двічі відмінено процедуру
відкритих торгів, у тому числі частково за (лотом), через відсутність достатньої кількості
тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та
якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися



від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації згідно з оголошеними від
26.11.2021р. та 14.12.2021р. відкритими торгами по закупівлі електричної енергії на 2022 рік за
ДК 021: 2015 «09310000-5 Електрична енергія», ідентифікатори закупівлі UA-2021-11-26-010297-
a, UA-2021-12-14-015664-с відповідно. Таким чином, Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара має обґрунтовані підстави для застосування переговорної процедури
закупівлі. Відповідно до статті 63 та пункту 13 розділу ХVІІ Закону України «Про ринок
електричної енергії» до «універсального ринку» віднесено побутових, малих непобутових
споживачів, а також бюджетні установи незалежно від потужності. Згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 11.08.2021р. № 859 з 01.10.21 по 30.04.2022 р. включно фіксовані ціни на
електричну енергію для колективних побутових споживачів та гуртожитків становлять 1,68 грн
(з ПДВ). Порядок формування цін на універсальні послуги затверджений постановою НКРЕКП
від 05.10.2018 року № 1177. У пунктах 2.2 та 2.3 цього Положення приведена формула
розрахунку ціни на універсальні послуги для побутових споживачів, яка передбачає суму
компенсації, що надається постачальнику універсальних послуг за виконання спеціальних
обов'язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. Згідно
діючого законодавства дана компенсація надається виключно постачальникам універсальних
послуг. На території Дніпропетровської області відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії» від 13.04.2017р. №2019-VIII функції постачальника універсальних послуг
виконує Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровські енергетичні послуги» (код
ЄДРПОУ 42082379). Враховуючи вищевикладене було прийнято рішення застосувати
переговорну процедуру у відповідності пункту 1 частини 2 статті 40 Закону України «Про
публічні закупівлі», так як двічі було відмінено процедуру відкритих торгів.


