
ЗВІТ 
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  

UA-2020-12-30-003783-c  
 

Дата укладення договору: 30 грудня 2020 16:13 

Номер договору: 2509 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 39049813 

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

Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким 
укладено договір: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" 

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 
постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг: 

42129720 

Місцезнаходження постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або місце проживання (для 
фізичної особи) та номер телефону, 
телефаксу: 

76019, Україна, Івано-Франківська обл., місто Івано-
Франківськ, ВУЛИЦЯ НАДРІЧНА будинок 4-Б  
0996625986  

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Електрична енергія 

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

 

Найменування 
(номенклатура, асортимент) 
товарів, робіт чи послуг 

Кількість 
товарів, робіт 
чи послуг 

Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг 

Строк поставки товарів, 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Електрична енергія  54568.44 
кіловат-година  

77300, Україна, Івано-
Франківська область, 
м.Калуш, вул.Відоняка, 11а  

з 01 січня 2021 по 31 
грудня 2021  

 

Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг: 

Замовник повідомляє, що у зв’язку із нагальною потребою у 
цьому товарі та зважаючи на суспільну важливість статусу 
органу юстиції, для забезпечення безперебійної роботи 
установи, Замовник приймає рішення про укладення договору 
без використання електронної системи закупівель на період 
січня 2021 року на підставі вимог Закону України «Про 



публічні закупівлі» та Закону України «Про ринок 
електричної енергії». Так, Замовником 29.12.2020 року 
оголошено відкриті торги на закупівлю «Електрична енергія», 
однак, враховуючи те, що кінцевий термін подачі тендерних 
пропозицій становить 13 січня 2021 року, у Замовника 
виникає нагальна потреба щодо забезпечення електричною 
енергією установи в період з 01.01.2021 до моменту укладення 
договору за результатом проведення процедури відкритих 
торгів. Слід зазначити, що споживання електричної енергії у 
Комунального підприємства Івано-Франківське обласне 
комунальне підприємство "Льодова арена" на місяць складає 
близько 54568,44 кВт., що дорівнює 199 999.99 грн., що 
перевищує 50 тисяч гривень, а тому, виходячи із змісту до абз. 
2 п.3 ч. 7 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 
922-VIII від 25.12.2015р. «якщо існує нагальна потреба у 
здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням об’єктивних 
обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками 
строків для проведення спрощеної закупівлі». У разі 
здійснення таких закупівель без використання електронної 
системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в 
електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього 
Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без 
використання електронної системи закупівель. Крім цього, 
слід наголосити, що відповідно до абзацу четвертого п. 6.2.2. 
Правил роздрібного ринку електричної енергії у разі 
закінчення строку дії договору про постачання електричної 
енергії або дострокового його розірвання (припинення його 
дії) електропостачальник за 20 днів до передбачуваного дня 
припинення дії договору та постачання електричної енергії 
споживачу повинен повідомити про це споживача, 
відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та 
постачальника «останньої надії», на території діяльності якого 
розташовані електроустановки такого споживача, із 
зазначенням дати, з якої такий електропостачальник 
припинить здійснювати постачання електричної енергії 
споживачу. Проте, Замовник Комунальне підприємство Івано-
Франківське обласне комунальне підприємство "Льодова 
арена" дане повідомлення від Адміністратора комерційного 
обліку розподілу електричної енергії вищезгадане 
повідомлення отримав лише 24.12.2020, що не відповідає 
умовам п. 6.2.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії 
та п. 4 ч. 3 ст. 57 Закону України «Про ринок електричної 
енергії». Беручи до уваги, п. 4 ч. 3 ст. 57 Закону України «Про 
ринок електричної енергії» електропостачальник має у чіткий 
та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів про зміну 
будь-яких умов договору постачання електричної енергії 
споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з 
урахуванням інформації про право споживача розірвати 
договір. Електропостачальники зобов’язані повідомляти 
споживачів в порядку, встановленому законом, про будь-яке 
збільшення ціни і про їхнє право припинити дію договору, 
якщо вони не приймають нові умови. Відповідно до 
Постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 
2388 від 09.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника «останньої надії» на I квартал 2021 року» 
установлено тариф на послуги постачальника «останньої 
надії» на I квартал 2021 року на рівні 310,36 грн/МВт•год (без 
урахування податку на додану вартість), що унеможливить 
Замовника додержуватись одного із принципів публічних 
закупівель, а саме максимальна економія бюджетних коштів 
зокрема, а тому у Замовника виникла нагальна потреба у 
здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням об’єктивних 



обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками 
строків для проведення спрощеної закупівлі. З метою 
реалізації таких заходів є необхідність провести закупівлю без 
використання електронної системи закупівель відповідно до 
абз. 2 п.3 ч. 7 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 
922-VIII від 25.12.2015р. «якщо існує нагальна потреба у 
здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням об’єктивних 
обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками 
строків для проведення спрощеної закупівлі». 

Ціна договору: 199 999,99 UAH з ПДВ  

Строк дії договору: від 01 січня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   199999.99 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-12-30-003783-c-c1  

 

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг Одиниця виміру Ціна за одиницю 

Електрична енергія  кіловат-година   

 


