
У відповідності до Постанови № 1266 КМУ від 16 грудня 2020 р., зокрема, п.3 «з метою 

прозорого,  ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення 

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості 

та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення 

про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель». 

Переговорна процедура закупівлі –  оголошена 10.12.2021 (UA-2021-12-10-014697-c); 

Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія» 

(електрична енергія для гуртожитка з електроплитами) на 2022 рік. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 504 000,00 грн з ПДВ 

Кількість (обсяг) поставки: 300 тис.кВт*год. 

Місце поставки: 65008, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд. 18-А 

Строк поставки: з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року (включно). 

Умови оплати: згідно умов договору. 

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі:  

було проведено дві процедури відкритих торгів, а саме:  

ідентифікатори закупівель:  

UA-2021-11-02-014872-а - ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія» (електрична 

енергія для гуртожитка з електроплитами) – відмінено 18 листопада 2021, - підстава відміни - 

подання для участі у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій – п.1 ч.2 ст.40 Закону 

України «Про публічні закупівлі»; 

UA-2021-11-18-004720-а – ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія» (електрична 

енергія для гуртожитка з електроплитами) – відмінено 05 грудня 2021, - підстава відміни - 

подання для участі у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій – п.1 ч.2 ст.40 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі – Закону). 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статі 40 Закону, замовник має право застосувати 

переговорну процедуру закупівлі, а саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих 

торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних 

пропозицій, визначеної Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні 

характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від 

вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. 

Відповідно до частини 1 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі 

використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про 

закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним 

або кількома учасниками процедури закупівлі. 


