
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-02-20-001742-b

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

2246900 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 березня
2020
до 31 грудня
2020

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

оплати, (%)

Поставка
товару

Джерело фінансування -
кошти державного бюджету

Пiсляоплата 5 Робочі 100

82. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 3676428.64 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
"ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42114410 65007, Україна, Одеська
область, місто Одеса,
вул. Мала Арнаутська,
88

+380487529900

3 676
428.64 UAH
з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Законом України «Про ринок електричної енергії» №2019-VIII від 13.04.2017р. (з усіма змінами)
визначено, що він визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку
електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом,
купівлею-продажом, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного
постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку
ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного
впливу на навколишнє природне середовище. Відповідно до абзацу 11 пункту 13 розподілу XVII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «При ринок електричної енергії» визначено,
що тимчасово, на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, крім
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. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 2 Бюджетного
кодексу України бюджетні установи – орган державної влади, органи місцевого самоврядування, а
також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.
На підставі підпункту 133.4.5. пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та Рішення
Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській
області від 22.12.2016р. за №1615514600552/160, Одеському державному екологічному університету
присвоєна ознака неприбутковості 0031 - Бюджетні установи, тому на заклад поширюється
положення абзацу 11 пункту 13 розподілу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «При ринок електричної енергії»
У відповідності до Додатку 3 Постанови НКРЕКП «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо передачі даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику електричної
енергії, на якого відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» покладається
виконання функції універсальної послуги на закріпленій території» за №1268 від 26.10.2018 року,
постачальником універсальних послуг на закріпленій території (Одеська область) є ТОВ «ОДЕСЬКА



ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».


