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Щ ? М А  РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

Інформація про замовника

Замовник чи не замовник

(айменування: Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 
Код згідно з ЄДРПОУ: #43997335

3. Місцезнаходження: Україна, Одеська область, Одеса, 65023, аул.Кузнечна, будинок 1
4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Порядок визначення предмета закупівлі

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Електрична енергія (універсальна послуга)

6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

Про класифікатор Д К 021:2015

ДК021-2015: 09310000-5 —  Електрична енергія

7. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2273 —  Оплата електроенергії

8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 894 499,20 UAH

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 894499.2 UAH

9. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена)

Характеристика процедури

10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: грудень, 2021
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір під час застосування скороченої переговорної процедури

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна,1, 
Код ЄДРПОУ 43997335, відноситься до категорії згідно п.З ч.І статті 2. Юридична особа,яка 
забезпечує потреби держави або територіальної громади.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета закупівлі(лотів) (за наявності): Електрична енергія (універсальна 
послуга), ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична енергія (універсальна послуга).
3. Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 532440 кВт*год, 
65029 Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Манежна, 42 (Гуртожиток №1); 65020 м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 71-А (гуртожиток №2); 65023 м. Одеса, вул. Новосельського, 68- 
А(Гуртожиток № 3); 65009 м. Одеса, вул. Академічна, 20 (Гуртожиток №4); 65029 м. Одеса, 
вул. Композитора Ніщинського, 4 (Гуртожиток №5); 65023 м. Одеса, вул. Новосельського, 
74/76 (Гуртожиток № 6) до 31.12.2022 р.
4. Найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 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: ТОВ «Одеська Обласна 
Енергопостачальна Компанія», Код €ДРПОУ 42114410.
5. Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) 

проведено переговори: 65007, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88, 
тел. +38 (048) 752-99-00, kanc@ooek.od.ua
6. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі: 894 499,20 грн. (Вісімсот дев'яносто 
чотири тисячі чотириста дев’яносто дев’ять гри. 20 кой.), з ПДВ.
7. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Післяоплата, 5 робочих днів.
8. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої цієї статті: 
відсутність конкуренції з технічних причин (ст.40, ч.2, абз.4 п.2.).
9. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посилання на експертні, 
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури 
закупівлі: Відповідно до пункту 2 абз. 4 ч. 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» 
особливістю здійснення закупівлі ДК 021-2015 (09310000-5)- Електрична енергія (універсальна 
послуга) є відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально 
лідтверджена замовником на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може 
бути укладено лише з одним постачальником універсальної послуги, за відсутності при цьому 
альтернативи. Відповідно до абзацу четвертого пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII в редакції 
від 17.10.2020 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська Обласна 
Енергопостачальна Компанія» упродовж трьох років з 1 січня 2019 року наділена спеціальним 
правом на постачання електричної енергії споживачам універсальної послуги (побутовим та 
малим не побутовим споживачам) на адміністративній території Одеської області відповідно 
до абзацу четвертого пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII в редакції від 17.10.2020 р.

Тому, за відсутністю конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, за 
відсутності при цьому альтернативи, замовник може придбати Електричну енергію

інше в одного постачальника, а саме у ТОВ «Одеська Обласна
Ецеріг(йіо£гачальщ} Компанія» (ст.40, ч.2, абз.4 п.2 Закону України «Про публічні закупівлі -

ІЙ^денції з технічних

:омітету,

причин, яка має бути документально підтверджена

Микола СТАД НИК

Марія МАЛЮТА
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