ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-16-004118-c

Найменування замовника:

Миколаївський національний академічний
український театр драми та музичної комедії

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02226056

Місцезнаходження замовника:

вулиця Дунаєва, 59, місто Миколаїв, Миколаївська
область, 54017, Україна

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія
(Електрична енергія).

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

09310000-5 –
Електрична
енергія.

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

117000
кВт*год

вул. Дунаєва, 59,
м. Миколаїв,
Миколаївська
область, 54017,
Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Поставка товару

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 10

Тип днів Розмір оплати, (%)
Робочі

100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

Опис

Сума
702000 UAH

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

ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42129888

54017, Україна,
Миколаївська область,
м. Миколаїв, вул.
Погранична, буд. 39/1

526 500 UAH
з ПДВ

0512776040
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Переговорна процедура закупівлі застосовується на підставі п.1 ч.2 ст.40 Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів
України щодо вдосконалення публічних закупівель” від 19.09.2019 № 114-ІХ як виняток, двічі
відмінено процедуру відкритих торгів, через відсутність достатньої кількості тендерних
пропозицій. 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. ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-11-10-002787-c Дата формування звіту: 26 листопада 2021р. ЗВІТ про результати
проведення процедури закупівлі UA-2021-11-26-009920-a Дата формування звіту: 13 грудня
2021р. Тендерна документація та додатки до неї затверджені протоколом засідання тендерного
комітету від 10.11.2021р. та 26.11.2021р.

