
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-01-08-000195-c

1. Найменування замовника: Головне управління статистики у
Тернопільській області

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02362374

3. Місцезнаходження замовника: 46001, Україна, Тернопільська обл., м.
Тернопіль, вулиця Над Ставом, 10

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

121947 кіловат-
година

Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2019

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
"ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ"

42145798 46003, Україна,
Тернопільська
область, місто
Тернопіль, ВУЛИЦЯ
ЕНЕРГЕТИЧНА
будинок 2

+380352523009

380 284
UAH з
ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи



14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Умови застосування переговорної процедури закупівлі: пункт 2 частини другої статті 35 Закону
України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі, а саме: відсутність конкуренції (у тому
числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути
укладено лише з одним постачальником за відсутності при цьому альтернативи. ТзОВ
«Тернопільелектропостач» - компанія, створена на виконання вимог Закону України «Про ринок
електричної енергії» для постачання електричної енергії в м.Тернополі, в межах території
ліцензованої діяльності згідно з постановою НКРЕКП від 14.06.2018р. №429 «Про видачу ліцензій з
постачання електричної енергії споживачу». Відповідно до Постанови Національної комісії, що
здійснює Державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.10.2018 №1268
«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», ТзОВ «Тернопільелектропостач» виконує функції постачальника
універсальних послуг на території Тернопільської області.


