
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-12-24-003147-b

1. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ -
Львівський коледж "Інфокомунікації"
Національного університету "Львівська
політехніка"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38501654

3. Місцезнаходження замовника: 79000, Україна, Львівська обл., Львів, вул.
Січових Стрільців, буд. 7

31. Вид предмета закупівлі: Послуги

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

207000 Кіловат-
година

79000, Україна,
Львівська
область, Львів,
вул. Січових
Стрільців, 7

від 01 січня 2020
до 31 грудня
2020

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

оплати, (%)

Надання
послуг

Джерело фінансування:
кошти місцевого бюджету

Пiсляоплата 10 Календарні 100

82. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 315000 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 "Львівенергозбут"

42092130 79016, Україна, Львівська область,
Львів, вул. Шевченка, буд. 1

+380503170459

315 000 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
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі Постачання «ДК
021-2015-09310000-5 Електрична енергія (електрична енергія (універсальна послуга)».
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан
товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови
відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним
зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а
товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у
споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше
залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
Згідно ч. 1 постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру
суб’єктів природних монополій» від 19.10.2017 № 1268 Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складає та веде реєстр суб'єктів
природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг. Реєстр розміщений на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), знаходиться у
вільному доступі, тож ознайомитись з ним може кожний.
Згідно з пунктом 93 частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» від
13.04.2017 р. № 2019-VIII(далі Закону - № 2019), універсальна послуга — постачання електричної
енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими
електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій
території України.
У Законі № 2019 стаття 63 регулює питання надання універсальних послуг. Універсальні послуги
постачальники таких послуг надають виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.
Отже, ті замовники, які є такими споживачів, на закупівлю електричної енергії проводять
переговорну процедуру з постачальником універсальних послуг, оскільки в межах території
здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення
діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. На сьогоднішній день на території
Львівської області немає жодного альтернативного підприємства, яке б здійснювало постачання
електричної енергії постачальником універсальних послуг, окрім Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ».
Також відповідно до Постанови НКРЕКП № 429 від 14.06.2018 року, в якій вказано видати ліцензію
на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та постачання
електричної енергії споживачу: Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ"
(код ЄДРПОУ 42092130). Також згідно пп.18 п.2 Розділу 2 «Прикінцевих та перехідних положень»
Закону України від 23.11.2018 р. №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок
окремих податків і зборів», яким вносяться зміни у Закон України "Про ринок електричної енергії",
а саме: 18) у Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України,
2017 р., N 27 - 28, ст. 312): у розділі XVII "Прикінцеві та перехідні положення":у пункті 13: після
абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту: "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". Цей Закон набирає
чинності з 1 січня 2019 року. У зв'язку з цим на період з 01.01.2020 р. до 31.12.2020 виникає
необхідність в ВСП-Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська
політехніка» укласти договір постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг
з ТзОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ», застосувавши переговорну процедуру закупівлі.


