
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-09-25-006955-a 

 

Найменування замовника: Комунальний заклад БІлоцерківської міської ради "Льодовий 
стадіон" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38286313 

Місцезнаходження замовника: Україна, Біла Церква, 09100, Київська область, вулиця 
Молодіжна 36 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Електрична енергія універсальна послуга 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія 

 

Hазва предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)  

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 
універсальна 
послуга 

ДК 021:2015: 09310000-5 — 
Електрична енергія  

412316 Кіловат-
година  

Україна, Біла 
Церква, 09100, 
Київська область, 
Молодіжна 
будинок 36  

від 01 жовтня 
2020 
до 31 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип 

оплати 
Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Розоахунковим періодом є 
календарний місяць  

Пiсляоплата 5  Робочі  100  

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1000000 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 "Київська 
обласна ЕК"  

42094646  08132, Україна, Київська 
область, Вишневе, 
Київська ,8 В  
 
+370442471077  

1 000 000 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 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» від 23 листопада 2018 року № 
2628-VIII категорію споживачів, котрі можуть користуватися послугами постачальника універсальних послуг, 
тимчасово розширено. Так, тимчасово на період з 01 січня 2019р. по 31 грудня 2020р. включно універсальні 
послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг, також 
бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки 
яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні 
установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких 
приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, 
передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів щодо 
отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону. 
Тому замовник, як бюджетна установа, має право на закупівлю електричної енергії на умовах універсальної 
послуги у постачальника універсальних послуг на закріпленій території. Закупівля буде проведена у ТОВ 
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК», яке згідно з положеннями пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 року №2019-VIII, упродовж двох 
років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 
виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території та є єдиним постачальником 
універсальних послуг на території Київської області. Крім того, згідно Закону України «Про ринок електричної 
енергії» від 13.04.2017 року №2019-VIII в межах території здійснення діяльності одного постачальника 
універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. 
Не укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» договору на 
закупівлю предмету «Електрична енергія (універсальна послуга)» може призвести до негативних соціальних 
процесів та катастрофічних наслідків, а також до неможливості здійснювати медичним закладом будь-якої 
діяльності. 
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 
1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII 
2. Постанова НКРЕКП "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих 
непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території" від 
26.10.2018 року №1268 
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