
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-01-20-012241-b

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ
ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

40909288

Місцезнаходження замовника: ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок
64В, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49000,
Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Електрична енергія

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Назва
номенклатурної
позиції
предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

354927 Кіловат-
година

вул. Березанівська,
67; 49112 Україна
Дніпропетровська
область м. Дніпро
вул. Гаванська, 11;
51215 Україна,
Дніпропетровська
область
Новомосковський
район, с. Орлівщина,
вул. Кооперативна,
буд. 70, м. Дніпро,
Дніпропетровська
область, 49082,
Україна

до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата рахунка Постачальника за
договором має бути здійснена
Споживачем у строк, визначений у
рахунку, який не може бути
меншим 5 (п’яти) робочих днів з
моменту отримання його
Споживачем, або в строк,
визначений у комерційній
пропозиції, прийнятій
Споживачем.

Пiсляоплата 5 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет Бюджет Дніпровської міської
територіальної громади

1913126.1 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)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

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

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ"

42082379 49044, Україна,
Дніпропетровська
область, місто Дніпро,
вул.Моссаковського
Володимира будинок 7

+380567701155

1 913 126.10
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
Замовником через електронну систему закупівель двічі оголошено закупівлю: закупівля
(процедура відкриті торги) оприлюднена 08.12.2021 року за кодом ДК 021:2015: (CPV):
09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія), ідентифікатор
закупівлі:UA-2021-12-08-014646-c, не відбулась, у зв’язку поданням для участі в торгах менше
двох тендерних пропозицій 24 грудня 2021 року. Єдина зареєстрована пропозиція учасника
процедури закупівлі – пропозиція ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"; закупівля
(процедура відкриті торги) оприлюднена 24.12.2021 року за кодом ДК 021:2015: (CPV):
09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія), ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-12-24-010970-c, не відбулась, у зв’язку поданням для участі в торгах менше двох
тендерних пропозицій 10 січня 2022 року. Єдина зареєстрована пропозиція учасника процедури
закупівлі – пропозиція ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ". Двічі відмінено процедуру
відкритих торгів КП «Оздоровлення та відпочинок» (ЄДРПОУ) 40909288 за кодом ДК 021:2015:
(CPV): 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія) через відсутність достатньої
кількості тендерних пропозицій.


