
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури 

1. Найменування замовника*. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04059964. 

3. Місцезнаходження замовника*. Пр-т. Дніпровський, 23, м.Нова Каховка, Херсонська 

область, 74900. 

4. Конкретна назва предмета закупівлі. Електрична енергія (універсальна послуга).  

5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021:2015: 09310000 

- 5- Електрична енергія (універсальна послуга). 

6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 121880 кВт/год. 

7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Проспект Дніпровський, б.23, 

проспект Дніпровський, б.23-а, вул.Новоселівська (Жовтнева), б.5, вул.Горького, б.38-е, 

м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900. 

8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Січень-грудень 2019 року 

9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Товариство з обмеженою 

відповідальністю ,,Херсонська обласна енергопостачальна компанія”.  

10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника 

(учасників), з яким (якими) проведено переговори. 42117825. 

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон. вулиця Перекопська, 

буд. 178, м. Херсон, Херсонська обл., Україна, 73000, тел.: (050)396-19-51. 

12. Ціна пропозиції. 326 248,83 грн. (триста двадцять шість тисяч двісті сорок вісім грн. 83 

коп.) з ПДВ.  

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 

відповідно до положень п.п.2 п.2 статті статті 35 Закону України ,,Про публічні закупівлі”, а 

саме: 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. Також до пункту 4 частини 2 статті 35 Закону України 

,,Про публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 року №922-VIII, а саме: якщо  замовником було 

двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет 

закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні 

відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran551#n551


14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, 

нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі).  Закон України ,,Про публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 року №922-

VIII. Закон України ,,Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 року №2019-VIII із 

змінами, внесеними Законом України ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року №2628-VIII.  

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі. 

 - Закон України ,,Про публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 року №922-VIII. 

__________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

Голова тендерного комітету  _____________ Чурсинов Л.Г. 

                                                       (підпис, М.П.) 
 

 


