ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-01-14-000715-b

1. Найменування замовника:

Житомирський дошкільний навчальний заклад
№40

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

25305387

3. Місцезнаходження замовника:

10003, Україна, Житомирська обл., місто
Житомир, вулиця Юрка Тютюнника, будинок
17-А

31. Вид предмета закупівлі:

Товари

4. Конкретна
5. Коди відповідних
назва предмета класифікаторів
закупівлі
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

70000 кВт*год

10003, Україна,
Житомирська область,
м.Житомир, вулиця
Юрка Тютюнника,
будинок 17-А

до 31 грудня 2020

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

1

8 . Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Поставка товару

Тип оплати

згідно умов
договору

Період, (днів)

Пiсляоплата 30

Розмір оплати,
(%)

Тип днів

Календарні 100

82. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума

216177.36 UAH

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 "ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42095943

10003, Україна, Житомирська
область, м.Житомир, Майдан
Перемоги, будинок 10

216 177.36
UAH з ПДВ

+380965315038

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 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
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
23.11.2018. року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». У вищевказаному Законі Верховна
Рада постановила внести зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії». У пункті 13
Прикінцевих та перехідних положень після абзацу десятого доповнено новим абзацом одинадцятим
у такій реакції: «Тимчасово на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включно
універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються
постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної
потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з
договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від
розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до
електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки,
передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів
щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону». У статті 63 Закону
України «Про ринок електричної енергії» йдеться про те, що: 1. Універсальні послуги надаються
постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.
(враховуючи зміни до закону також бюджетним установам незалежно від розміру договірної
потужності); 2. Постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими,
прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються ним відповідно до методики (порядку),
затвердженої Регулятором, та включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку
електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на
послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених
договорів про надання відповідних послуг. (тобто у ціну постачальника універсальних послуг
включено ціну за електричну енергію як товар та ціну з розподілу електричної енергії). Також в п.
13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії»
визначено: Під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально
інтегрований суб’єкт господарювання повинен не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання
чинності цим Законом 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,
кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, 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 цим Законом зобов’язаний в
установленому порядку отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії; АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» створило суб’єкт господарювання ТОВ
«Житомирська обласна енергетична компанія» , у результаті здійснення заходів з відокремлення
оператора системи розподілу і зазначене підприємство отримало ліцензію, то фактично лише воно і
має право упродовж двох років з 1 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. (НОВА РЕДАКЦІЯ АЗАЦУ 4 П. 13) Постачальник універсальних послуг ТОВ

«Житомирська обласна енергетична компанія» з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включно
за відсутності конкуренції є єдиним постачальником електричної енергії бюджетним установам в м.
Житомир, що є підставою для застосування переговорної процедури закупівлі.

