ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-01-06-000840-b

Найменування замовника:

Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02125415

Місцезнаходження замовника:

25006, Україна, вул. Шевченка, 1, Кіровоградська
область, м. Кропивницький

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Електрична енергія (для гуртожитків)

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 (для
гуртожитків)

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

1182000 кіловатгодина

25006, Україна,
бульв. Студентський,
19 а, вул.
Полтавська, 35, вул.
Полтавська, 37,
Кіровоградська
область,
Кропивницький

від 12 січня
2021
до 31 грудня
2021

Електрична
енергія (для
гуртожитків)
(комунальне
навантаження освітлення
сходів)

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

18000 кіловатгодина

25006, Україна, вул.
Полтавська, 35,
Кіровоградська
область,
Кропивницький

від 12 січня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару

Пiсляоплата 10

Робочі

100

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
"КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42132581

25006, Україна,
Кіровоградська область,
місто Кропивницький,
Подільський район
ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ПЕРСПЕКТИВНА
будинок 78

2 016 000
UAH з ПДВ

+380522358225
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
враховуючи, що на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», під час здійснення
заходів з відокремлення оператора системи розподілу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» від постачання електричної енергії, було створено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», з метою здійснення діяльності з постачання електричної
енергії споживачам.
Абзацами 1-8 пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2628-VIIІ)
визначені наступні вимоги стосовно діяльності нового (відокремленого) постачальника електричної
енергії:
«... під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально

інтегрований суб'єкт господарювання повинен до 1 січня 2019 року вжити заходів для
відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної
енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання.
З метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим та
малим непобутовим споживачам відокремлення оператора системи розподілу, ...здійснюється з
урахуванням вимог цього пункту, а саме:
суб’єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою
забезпечення постачання електричної енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня
набрання чинності ним Законом зобов'язаний в установленому порядку отримані ліцензію на
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;
упродовж трьох років з 01 січня 2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, виконує функції
постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста
Київ та Севастополь. Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою
діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та
постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб'єкт
господарювання.
Упродовж строку виконання електропостачальником, створеним у результаті здійснення заходів з
відокремлення, функції постачальника універсальних послуг: тариф на послуги постачальника
універсальних послуг встановлюється Регулятором відповідно до затвердженої ним Методики;
надання універсальних послуг здійснюється з дотриманням умов щодо виконання спеціальних
обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, передбачених статтею 62 цього
Закону...».
Крім того, п.4 ч.3 ст.62 Закону вказує, що до загальносуспільних інтересів, які можуть
забезпечуватися Кабінетом Міністрів України шляхом покладення спеціальних обов’язків на
учасників ринку, належить захист здоров’я, життя та власності населення.
Згідно п.96 ч.1 ст.1 Закону учасник ринку електричної енергії (далі - учасник ринку) - виробник,
електропостачальник, трейдер, оператор системи передачі, оператор системи розподілу, оператор
ринку, гарантований покупець та споживач, які провадять свою діяльність на ринку електричної
енергії у порядку, передбаченому цим Законом.
П.84 ч.1 ст.1 Закону вказує, що споживач - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець,
або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.
На виконання вищенаведених вимог законодавства, постановою НКРЕКП № 429 від 14.06.2018 р.
ТОВ «КОЕК» надано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу та на якого
покладається виконання функції постачальника універсальної послуги на території Кіровоградської
області (відповідно до Постанови НКРЕКП від 26.10.2018 № 1268 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику
електричної енергії, на якого відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»
покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території»).
Відповідно до п. 2.1. Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою
НКРЕКП від 23.04.2012 р. №498 до категорії населення належать фізичні особи (громадяни), які
споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах (у
тому числі квартирах, які розташовані на цокольних поверхах багатоквартирних житлових
будинків), гуртожитках; для потреб особистого селянського господарства, присадибних і садових
ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів та боксів, п. 13 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні
положення” Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII та
відповідно до ст. 40 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VIІI, а саме п. 2.
ч.2. Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок
чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при
цьому альтернативи, враховуючи необхідність закупівлі електричної енергії для студентських
гуртожитків

