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ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі 
1. Замовник:  

1.1. Найменування: Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02143212 

1.3. Місцезнаходження: Україна, 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 66 

Житомирська область 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв’язку, e-mail): Зубрицька Оксана Олександрівна, голова тендерного комітету, 

тел.: (04142) 4-33-30, 9-62-79, факс (04142)4-23-23, osvita-kor@ukr.net  

1.5. Дата прийняття тендерним комітетом замовника рішення про застосування переговорної 

процедури закупівлі: 03.02.2021 

 

2. Інформація про предмет закупівлі:  

2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія 

Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 359 000 кВт/год, 

бюджет – 1 613 383,60 грн. з ПДВ. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 11500, Житомирська 

область, м. Коростень, межа балансової належності електроустановок замовника (Додаток 1)  

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.03.2021 року  

 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». 

Постачальник «останньої надії», в особі заступника директора з питань функціонування 

постачальника «останньої надії» Мануйленко Олександр Володимирович,  

тел.. +38 044 206 51 13 

3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

19480600 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 85  

 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:  

Стаття 40. Умова застосування переговорної процедури закупівлі згідно Закону України 

"Про публічні закупівлі": 

1. Переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно 

до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших 

умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. 

2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:  

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 

 укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії, 

застосовується переговорна процедура закупівлі. 

 

5. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (з посилання на 

експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 

застосування переговорної процедури закупівлі). 

Тендерним комітетом відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради було 

двічі проведено «Відкриті торги» на закупівлю електричної енергії за кодом ДК 021:2015: 

09310000-5 Електрична енергія. Торги не відбулись, через відсутність достатньої кількості 

пропозицій та відповідно до термінів, що визначені Законом України «Про публічні закупівлі» від 
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25.12.2015 року №922-VIII зі змінами для проведення процедур закупівель станом на 31.12.2020 

року не обрано постачальника електричної енергії та не укладено відповідний договір. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року №1023-р (зі змінами від 02 

грудня 2020 року №1520-р) Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності 

«Укрінтеренерго» визначено постачальником «останньої надії» на період з 01 січня 2019 року до 

31 грудня 2021 року. 

Територія здійснення діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої 

надії» - територія України, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не 

здійснюється або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. 

Постачальник забезпечує гарантоване та безперервне постачання електричної енергії 

Споживачу протягом всього строку постачання у таких випадках: 

- не обрання споживачем нового електропостачальника, зокрема після розірвання 

договору з попереднім електропостачальником. 

На роздрібному ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії 

споживачем без укладання відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії договору 

на розподіл електричної енергії та договору з електропостачальником та інших договорів, 

передбачених цими Правилами (розділ 1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії). 

Споживач має право до моменту його передавання на постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії» (протягом 5 днів з дня повідомлення адміністратором 

комерційного обліку про його переведення на постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії») укласти договір з обраним електропостачальником або постачальником 

універсальних послуг (для споживачів, які мають на це право) (пункт 6.2.5 Правил роздрібного 

ринку електричної енергії). 

Якщо споживач до моменту його переведення на постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії» не обрав електропостачальника або не забезпечив власного 

споживання шляхом купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на 

організованих сегментах ринку. 

Адміністратор комерційного обліку (ОСР) в одноденний термін переводить такого 

споживача на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії». Договір 

приєднання Споживача набирає чинності за фактом споживання електричної енергії попереднім 

електропостачальником,за відсутності факту відключення, передбаченого Правилами роздрібного 

ринку електричної енергії, та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до повного їх 

здійснення, а в частині постачання електричної енергії його дія не може перевищувати 90 діб. 

Оплачений Споживачем рахунок за спожиту електричну енергію, наданий Постачальником, та/або 

факт споживання електричної енергії є прийняттям (акцептуванням) умов цього Договору з боку 

Споживача. Договір постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і 

споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому 

споживачу. 

Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» здійснюється на строк, 

який не може перевищувати 90 календарних днів. Після завершення граничного строку 

постачання електричної енергії (90 календарних днів) та у випадку не укладення  споживачем 

договору з постачальником електричної енергії, постачання електричної енергії такому споживачу 

припиняється (абзац 3 пункту 3.4.4, підпункт 1 пункту 5.4.1, підпункт 3 пункту 5.4.2, пункт 6.2.8 

Правил роздрібного ринку електричної енергії). 

Для забезпечення безперебійного постачання електричної енергії з 01.01.2021 року, як 

виняток можна застосувати переговорну процедуру (скорочену) згідно п.2 ч. 2 ст. 40 Закону, а 

саме здійснити закупівлю електричної енергії у постачальника «останньої надії». У зв’язку з цим 

було проведено переговори з даним суб’єктом господарювання про закупівлю в нього електричної 

енергії на суму 1 613 383,60 грн. (з урахуванням тарифу на розподіл електричної енергії), кількість 

– 359 000 кВт/год. 

 

 

 

 


