
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2018-02-01-001033-c 

 
1. Найменування замовника: КП "Дружківська льодова арена" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38475258 

3. Місцезнаходження замовника: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Севастопольська, буд. 5 
 
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 

електрична енергія 
(активна)  

ДК 021:2015: 09310000-5 — 
Електрична енергія  

1350000 кіловат-година  84205, Україна, Донецька область, 
м.Дружківка, вул.Севастопольська, б.5  

до 31 грудня 2018  

електрична енергія 
(реактивна)  

ДК 021:2015: 09310000-5 — 
Електрична енергія  

800000 кіловар-година  84205, Україна, Донецька область, 
м.Дружківка, вул.Севастопольська, б.5  

до 31 грудня 2018  

 
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 

Публічне акціонерне товариство “ДТЕК 
Донецькобленерго” в особі Дружківського ЦОК  

00131268  84200, Україна, Донецька область, м.Дружківка, 
вул.Привокзальна, буд.5  
+380626743166  

3 552 787.60 
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 зведеного переліку суб’єктів природних монополій, оприлюдненого на сайті Антимонопольного комітету України: www.amc.gov.ua - Публічне акціонерне 
товариство “ДТЕК Донецькобленерго” займає монопольне становище на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на 
території Донецької області.  
На підставі зазначеного вище та у зв’язку з річною потребою на 2018 рік для предмету закупівлі уповноваженою особою прийнято рішення застосувати переговорну 
процедуру закупівлі. 


