
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2019-02-04-000978-b 

 

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРУЖКІВСЬКА 
ЛЬОДОВА АРЕНА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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  

ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична енергія  

1150000 кіловат-
година  

84205, Україна, Донецька 
область, м.Дружківка, 
вул.Севастопольська, 5  

до 31 грудня 2019  

 
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 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ"  

42086719  87539, Україна, Донецька 
область, м.Маріуполь, 
БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 
буд.62  
 
+380629569464  

3 883 404.87 
UAH з ПДВ  

 
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України 
“Про публічні закупівлі” 
cт. 35, п 3 нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи 
соціальних обставин, яка унеможливлює дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме 
пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку 
Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких 
випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури 
 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 
відповідно до потреби на 2019 рік для забезпечення функціонування установи потрібно здійснити закупівлю 
електричної енергії. Тендерним комітетом відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” від 
25.12.2015 року №922-VIІІ було двічі проведено процедуру відкритих торгів закупівлі електричної енергії, які 
були відмінені (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-12-17-000591-c; ідентифікатор закупівлі: UA-2019-01-03-
000570-c). 
З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації в КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
"ДРУЖКІВСЬКА ЛЬОДОВА АРЕНА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, негативних соціальних процесів, на 
підставі листа Відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму від 29.01.2019 року №75, 
попередження про припинення постачання електричної енергії та у зв’язку з неможливістю дотримання 
замовником строків для проведення тендеру уповноваженою особою прийнято рішення застосувати переговорну 
процедуру закупівлі електричної енергії відповідно до п.3 ч.2 ст.35 Закону, оскільки є нагальна потреба у 
здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що 
унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною 
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. 


