
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-10-014464-c

Найменування замовника: Національний Технічний Університет «Харківський
Політехнічний Інститут»

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02071180

Місцезнаходження замовника: ВУЛИЦЯ КИРПИЧОВА, будинок 2, м. Харків,
Харківська область, 61002, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків і житлових будинків в м. Харкові

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

Постачання
електричної енергії
для потреб
гуртожитків і
житлових будинків
в м. Харкові

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

4300000
кіловат-година

об’єкти в м.
Харкові (за
адресами
гуртожитків і
житлових
будинків в м.
Харкові), м.
Харків,
Харківська
область, 61002,
Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Пiсляоплата 5 Робочі 100



Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 7224000 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

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

42206328 61037, Україна,
Харківська область,
місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПЛЕХАНІВСЬКА
будинок 126

+380577372388

7 224 000
UAH з ПДВ

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
Правовідносини, які пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем,
постачанням електричної енергії між суб’єктами ринку електричної енергії (ліцензіатами з
виробництва, передачі, розподілу або постачання електричної енергії) та споживачами
електричної енергії, регламентуються Законом України «Про ринок електричної енергії» та
Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від
14.03.2018р. №312. Споживачами електричної енергії в гуртожитках університету є фізичні
особи. Згідно з визначеннями частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної
енергії»: - побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка
використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають



професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична
особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за
електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної
енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не
включають професійну та/або господарську діяльність) (п.62). Отже, в контексті Закону України
«Про ринок електричної енергії», категорія споживачів «гуртожитки» є побутовим споживачем.
Ціна на електричну енергію для побутових споживачів є фіксованою і складає 1,68 грн. з ПДВ за
1 кВт*год відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 859
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483».
Конкурентна процедура закупівлі - відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (Постачання
електричної енергії для потреб гуртожитків і житлових будинків в м. Харкові), відповідний код
ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, для забезпечення потреб замовника у 2022 році,
була запланована та проведена замовником, згідно з оголошенням про проведення конкурентної
процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення відкритих торгів), яке оприлюднено в
електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) - 07 жовтня 2021 року, унікальний номер
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель: UA-2021-10-07-008916-b. Згідно з інформацією, оприлюдненою в
електронній системі закупівель 07 листопада 2021 року, для участі у цих відкритих торгах через
електронну систему закупівель не подано жодної тендерної пропозиції. 07 листопада 2021 року
електронною системою закупівель було автоматично оприлюднено інформацію про відміну
тендеру, у відповідності до абзацу другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер
автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у
відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про
результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель: Звіт про
результати проведення процедури закупівлі UA-2021-10-07-008916-b автоматично сформовано
електронною системою закупівель та оприлюднено в електронній системі закупівель протягом
одного дня після відміни тендеру, - 07 листопада 2021 року. Конкурентна процедура закупівлі -
відкриті торги на закупівлю: Електрична енергія (Постачання електричної енергії для потреб
гуртожитків і житлових будинків в м. Харкові), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5
Електрична енергія, була повторно запланована та проведена замовником згідно з оголошенням
про проведення конкурентної процедури закупівлі (згідно з оголошенням про проведення
відкритих торгів), яке оприлюднено в електронній системі закупівель у порядку, встановленому
Уповноваженим органом та Законом – 08 листопала 2021 року, унікальний номер оголошення
про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою
закупівель: UA-2021-11-08-003014-b. Згідно з інформацією, оприлюдненою в електронній системі
закупівель 09 грудня 2021 року, для участі і в цих відкритих торгах через електронну систему
закупівель не подано жодної тендерної пропозиції. 09 грудня 2021 року електронною системою
закупівель було автоматично оприлюднено інформацію про відміну тендеру, у відповідності до
абзацу другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону: тендер автоматично відміняється
електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох
тендерних пропозицій. Згідно зі статтею 19 Закону звіт про результати проведення закупівлі з
використанням електронної системи закупівель: Звіт про результати проведення процедури
закупівлі UA-2021-11-08-003014-b автоматично сформовано електронною системою закупівель та
оприлюднено в електронній системі закупівель протягом одного дня після відміни тендеру, - 09
грудня 2021 року. Тобто, було двічі відмінено процедуру відкритих торгів на закупівлю:
Електрична енергія (Постачання електричної енергії для потреб гуртожитків і житлових
будинків в м. Харкові), відповідний код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, через
відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом. Тому підставою для
вибору переговорної процедури закупівлі: Електрична енергія (Постачання електричної енергії
для потреб гуртожитків і житлових будинків в м. Харкові), відповідний код ДК 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія, - є норма пункту 1 частини другої статті 40 Закону: переговорна
процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо було двічі відмінено



процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої
кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. 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.


