
ОБГРУНТУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ НА 

ЗАКУПІВЛЮ: «ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ (ЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ 

(код ДК 021:2015: 093100005 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ)» ДО ОГОЛОШЕННЯ UA-2021-

12-17-008693-b 
 

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).  

Мета проведення закупівлі: 
 Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні, нормативні, 

технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі. Відповідно до частини першої статті 40 Закону України "Про публічні 

закупівлі" -  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. 

23 жовтня 2021 року Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській 

області оголошено процедуру відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 021:2015– 09310000-

5 Електрична енергія (Електрична енергія). 08 листопада 2021 року електронною системою 

закупівель відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості 

тендерних пропозицій. 08 листопада 2021 року Головним управлінням 

Держпродспоживслужби у Волинській області повторно оголошено процедуру відкритих 

торгів за предметом закупівлі ДК 021:2015– 09310000-5 Електрична енергія (Електрична 

енергія). 24 листопада 2021 року електронною системою закупівель повторно відмінено 

процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій. 

 Оскільки електронною системою було двічі відмінено процедуру відкритих торгів 

через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, що підтверджується звітами про 

результати проведення процедури закупівлі від 08.11.2021 та 24.11.2021, наявні підстави для 

здійснення закупівлі шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з підстави, 

визначеної пунктом 1 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"  

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі: 

 - Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-10-23-002801-a від 

08.11.2021; 

 - Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-11-08-001224-b від 

24.11.2021. 

 Згідно потреб структурних підрозділів Головного управління потрібно закупити 188500 

кВт/год електричної енергії на період 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно. 

 Отже, для забезпечення безперебійної, якісної та стабільної роботи, повноцінного 

функціонування структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області у 2022 році, існує необхідність закупівлі ДК 021:2015:09310000-5 

Електрична енергія (Електрична енергія) в кількості 188500 кВт/год, на загальну суму 904 

800,00 грн. ( Дев’ятсот чотири тисячі вісімсгот грн. 00 коп.) з ПДВ. Учасник підтвердив 

можливість участі в переговорній процедурі закупівлі щодо закупівлі ДК 021:2015:09310000-5 

Електрична енергія (Електрична енергія) на 2022 рік. Враховуючи зазначене, а також беручи 

до уваги необхідність оформлення договірних відносин між представниками від Замовника та 

Учасника за результатами проведених переговорів досягнута домовленість про наступне: 



1. Процедура закупівлі – переговорна (скорочена) процедура закупівлі (відповідно до 

ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

вдосконалення публічних закупівель»). 

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

(Електрична енергія). 

3. Вартість предмета закупівлі -904 800,00 грн. ( Дев’ятсот чотири тисячі вісімсгот грн. 00 

коп.) з ПДВ. 

4. Кількість – 188500 кВт/год. 

5. Ціна за 1 кВт/год – 4,80 грн. з ПДВ. 

6. Місце постачання – за адресами структурних підрозділів Замовника (відповідно до умов 

договору): 

№ п/п Адреси об’єктів 

1 м. Ковель, вул. Грушевського, 71 

2 м. Ковель, вул. Грушевського, 71а 

3 м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10в 

4 м. Луцьк, вул. Ковельська, 128 

5 м. Луцьк, вул. Островського, 16 

6 м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10 

7 м. Устилуг (вагончик), Володимир-Волинський район 

8 м. Володимир-Волинський, вул. Кобзарська, 3 

9 смт. Іваничі, вул. Перемоги, 61 

10 м. Горохів, вул. Берестецька, 5 

11 м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська (Чапаєва), 1 

12 м. Ківерці, вул. Вишневецького, 13 

13 м. Ковель, вул. Грушевського, буд. 98а 

14 смт. Локачі, вул. Горєлова, 27а 

15 смт. Любешів, вул. Маяковського, 4 

16 с. Дольськ (вагончик), Любешівський район  

17 м. Любомль, вул. Брестська, 55 

18 смт. Шацьк, вул. Шковороди, 78 

19 с. Піща (вагончик), Шацький район 

20 м. Нововолинськ, вул. Сокальська, буд. 28 

21 смт. Маневичі, вул. Комарова, 36 

22 смт. Ратне, вул. Нова, 86 

23 с. Доманово (вагончик), Ратнівський район 

24 м. Рожище, вул. Гагаріна, 42 

25 смт. Стара Вижівка, вул. Брідківська, 6 

26 смт. Турійськ, вул. Дубівська, 3 

 

7. Термін постачання – з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно. 

Умови застосування переговорної процедури -  відповідно до частини першої статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі" -  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. Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із 

застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

затвердженої наказом МЕРТУ від 18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін 

очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про 

ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та 

інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua ". 

 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0Dkc11oSW0qvUTW7klzmVtgsHDkPSjqctjw6INZV4lgDQmrt80rvtlcTU

