
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-02-19-010280-b 

 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬОДОВА 
АРЕНА" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 39049813 

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Калуш, 77300, Івано-Франківська область, вул. 
Відоняка, буд. 11 А 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Електрична енергія 

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 

ДК 021:2015: 09310000-5 — 
Електрична енергія  

587159 кіловат  Україна, м.Калуш, 
77300, Львівська 
область, вул. 
Відоняка, буд. 11 А  

до 31 грудня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Календарні  100  
 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Кошти обласного бюджету  1467898 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) 

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори 

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача 
послуг 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД"  

42129720  76019, Україна, Івано-
Франківська область, 
місто Івано-Франківськ, 
ВУЛИЦЯ НАДРІЧНА 
будинок 4-Б  
 
+380342594550  

1 467 898 
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 
28 грудня 2020 року тендерним комітетом опубліковано оголошення UA-2020-12-28-004459-a, що оприлюднене 
на веб – порталі Prozorro, в якому було визначено кінцевий термін подання тендерних пропозицій 22 січня 2021 
18:00. Однак, станом на зазначену дату на участь у закупівлі було подано менше двох пропозицій, тож 
відповідно до абз. 1 п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у 
разі: подання для участі: у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій. Враховуючи потребу у 
здійсненні закупівлі, тендерним комітетом було прийнято рішення повторно провести процедуру відкритих 
торгів на закупівлю. Відповідно до оголошенняUA-2021-01-27-012856-b, що оприлюднене на веб – порталі 
Prozorro, 27 січня 2021 р. було визначено кінцевий термін подання тендерних пропозицій до 12 лютого 2021 
15:00. Однак, станом на зазначену дату на участь у закупівлі було подано менше двох пропозицій, тож 
відповідно до абз. 1 п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у 
разі подання для участі: у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій. 
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «Переговорна процедура 
закупівлі застосовується замовником 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». 
Оскільки, 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, тендерним 
комітетом було прийнято рішення провести закупівлю ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія 
(Електрична енергія) за переговорною процедурою з ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" 


