ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-01-11-000859-a

1. Найменування замовника:

ТРОЇЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

01983720

3. Місцезнаходження замовника:

92100, Україна, Луганська обл., Троїцький
район, селище міського типу Троїцьке, вулиця
Виноградна, будинок 11

4. Конкретна
назва предмета
закупівлі
(82. Джерело
фінансування
закупівлі)

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Електрична
енергія

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

276920
кВт*год

92100, Україна,
Луганська область,
Троїцький район,
селище міського типу
Троїцьке, вулиця
Виноградна, будинок
11

від 01 січня 2019
до 31 грудня
2019

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування учасника
(учасників) (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я,
по батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори

11. Місцезнаходження
(для юридичної особи)
або місце проживання
(для фізичної особи)
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРА СХІД"

42010964

92702, Україна,
Луганська область,
Старобільський район,
місто Старобільськ,
площа Базарна, будинок
32 А

604 118.70
UAH з ПДВ

Центр обслуговування
споживачів: +38 (06461)
2-28-07
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 4 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 тедерній документації
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Троїцьке територіальне медичне об’єднання намагалося вже двічі провести відкриті торги на
закупівлю електричної енергії (Тендер №1 – "ДК 021:2015 – 09310000-5. Електрична енергія
(електрична енергія)” [оголошення на prozorro.gov.ua: UA-2018-11-25-000005-a ●
c669c33e21ce41d18569e9bd07d44f7c]; Тендер №2 – "ДК 021:2015 – 09310000-5. Електрична енергія
(електрична енергія)” [оголошення на prozorro.gov.ua: UA-2018-12-11-004553-c ●
eba74f09280d442287a5c4b7f67a1f54], але щоразу дана закупівля відмінялася (рішенням тендерного
комітету від 11.12.2018 р. та від 27.12.2018 р., протоколи №б/н), відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону
України “Про публічні закупівлі”, у зв’язку із тим, що на участь у торгах було подано менше двох
тендерних пропозицій. А отже, враховуючи вищевикладене та з метою дотримання вимог діючого
законодавства, забезпечення виконання річного плану закупівель на 2019 рік (зі змінами),
вважаємо за доцільне здійснити закупівлю "ДК 021:2015 – 09310000-5. Електрична енергія
(електрична енергія)” шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з ТОВ "ЕНЕРА СХІД",
відповідно до пункту четвертого частини другої статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі”, 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. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі: • Оголошення про проведення відкритих торгів на prozorro.gov.ua: UA-2018-11-25-000005a ● c669c33e21ce41d18569e9bd07d44f7c; • Рішення тендерного комітету про відміну торгів від
11.12.2018, протокол №б/н; • Звіт про результати проведення процедури закупівлі
UA-2018-11-25-000005-a від 11.12.2018; • Оголошення про проведення відкритих торгів на
prozorro.gov.ua: UA-2018-12-11-004553-c ● eba74f09280d442287a5c4b7f67a1f54; • Рішення
тендерного комітету про відміну торгів від 27.12.2018, протокол №б/н; • Звіт про результати
проведення процедури закупівлі UA-2018-12-11-004553-c від 27.12.2018; • Постанова НКРЕКП від
14.06.2018 № 429 "Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ..., ТОВ "ЕНЕРА
СХІД", ..." (http://www.nerc.gov.ua/?id=32357); • Протокол проведення переговорів з учасником
процедури закупівлі від 11.01.2019; • Протокол засідання тендерного комітету щодо прийняття
рішення про намір укласти договір від 11.01.2019.

