
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-08-19-006217-a

Найменування замовника: Одеський державний екологічний університет

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

26134086

Місцезнаходження замовника: 65016, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул.
Львівська, 15

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги з розподілу електричної енергії

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної
енергії

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

Послуги з
розподілу
електричної
енергії

ДК 021:2015:
65310000-9 —
Розподіл
електричної енергії

1 послуга 65016, Україна,
Одеська область, м.
Одеса, вул. Львівська,
15; вул. Академіка
Корольова, 5/2; пров.
Каркашадзе, 1А; вул.
Зої Космодем'янської,
9; Одеська обл.,
Біляївський р-н, с.
Маяки, вул. Річна, 42

від 20
вересня 2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Пiсляоплата 5 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума



Державний бюджет України 512801.28 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

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

00131713 65031, Україна, Одеська
область, місто Одеса,
вул. Миколи
Боровського, 28 Б

+380487052259

512 801.28
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до пп. 2 п. 2 статті 40 Закону України від 25.12.2015р. № 922-VIIІ «Про публічні
закупівлі» в редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019р., у зв’язку з відсутністтю конкуренції з
технічних причин на ринку послуг з розподілу електричної енергії, може бути застосована
переговорна процедура


