
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-01-16-001745-c

1. Найменування замовника: Одеський державний екологічний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26134086

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

31. Вид предмета закупівлі: Товари

4. Конкретна
назва предмета
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
(універсальна
послуга)

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична
енергія

3223995 кіловат-
година

65016, Україна, Одеська
область, м. Одеса, вул.
Львівська,15; вул. Ак.
Корольова, 5/2; вул. Ак.
Корольова, 26; вул. Зої
Космодем'янської, 9; пров.
Каркашадзе, 1А;
Біляївський р-н, с. Маяки,
вул. Річна,42

від 01 січня
2019
до 01 січня
2020

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 "Одеська
Обласна
Енергопостачальна
Компанія"

42114410 65003, Україна, Одеська
область, м. Одеса, вул.
Чорноморського
козацтва, 70

+380487529900

4 963
199.55 UAH
з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
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



14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Закладом було двічі відмінений тендер на закупівлю Електричної енергії через відсутність
достатньої кількості учасників. Тендерний комітет прийняв рішення щодо застосування
переговорної процедури закупівлі у відповідності до пп. 4 п. 2 статті 35 Закону.


