
про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ИА-2021-03-03-012199-с

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

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

Ідентифікаційний код замовника в 02910120
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область,
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета електрична енергія
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія
словником:

ЛОТ 1 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

176505 кіловат- 
година

Україна,
м.Чернівці, 58001, 
Чернівецька 
область, Мирона 
Кордуби,21А

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 IIАН



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

441 263 IIАН 
зПДВ

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

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

Ідентифікаційний код замовника в 02910120
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область,
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета електрична енергія
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія
словником:

ЛОТ 2 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

4500 кіловат- 
година

Україна, м. 
Вижниця, 58001, 
Чернівецька 
область, Гагаріна 
ЗА

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 IIАН



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

11 250 ІІАН з
п д в

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ИА-2021-03-03-012199-с

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Товари

електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 3 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

4400 кіловат- 
година

Україна, м. Герца, 
58001, 
Чернівецька 
область, 
Центральна, 24

до 31 грудня 
2021

і ■ ■' : . Н

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 ИАН



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

;

і . І

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

11 000 ПАН з
п дв

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ИА-2021-03-03-012199-С

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Товари

електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 4 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

4500 кіловат- 
година

Україна, м. 
Заставна, 58001, 
Чернівецька 
область, Гагаріна, 
2

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 СТАН

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

11 250 ИАН 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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ІІА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Товари

електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 5 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

4500 кіловат- 
година

Україна, Кіцмань, 
58000, 
Чернівецька 
область, 
Сковороди,2А

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 ИАН



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

11 250 ЦАН з
п д в

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ИА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ІІА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Товари

електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 6 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

4500 кіловат- 
година

Україна, Кельменці, 
58000, Чернівецька 
область,
Сагайдачного, 39Б

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 IIАН



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

11 250 ИАНз
п д в

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Товари

електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 7 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

5000 кіловат- 
година

Україна, м. 
Сторожинець, 58001, 
Чернівецька область, 
Першотравнева, 1

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 IIАН



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

12 500 ИАН з
п дв

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ЦА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв’язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ИА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

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

Ідентифікаційний код замовника в 02910120
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область,
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета електрична енергія
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія
словником:

ЛОТ 8 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

4200 кіловат- 
година

Україна, м. 
Хотин, 58000, 
Чернівецька 
область, І. 
Франка, 5Б

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 ИАН



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

10 500 IIАН з
п д в

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687 і
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ІІА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

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

Ідентифікаційний код замовника в 02910120
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область,
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета електрична енергія
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія
словником:

ЛОТ 9 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5- 
Електрична енергія

5500 кіловат- 
година

Україна, м. 
Сокиряни, 58001, 
Чернівецька 
область, 28 
Червня, 32

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 IIАН



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

13 750 ЦАН з
п дв

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ИА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ІІА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Товари

електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 10 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

32000 кіловат- 
година

Україна, смт. 
Глибока, 58001, 
Чернівецька 
область, 10 річниця 
Незалежності 
України, 17А

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:



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

• І І!;:
: 1;

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

80 000 ЦАН з
п дв

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю



конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії 
для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Товари

електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 11 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

4500 кіловат- 
година

Україна, м.
Новоселиця,
58001,
Чернівецька
область, 1 Травня,
4

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

11 250 ЦАН з
п дв

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ІІА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю



конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії 
для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-03-012199-С

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Корду би, 21 А

Товари

електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

ЛОТ 12 — Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

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

Електрична
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 -  
Електрична енергія

25000 кіловат- 
година

Україна, смт. 
Путила, 58001, 
Чернівецька 
область, 
Українська, 88

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 687763 IIАН



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

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42102122 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ будинок 5

0372583385

62 500 ЦАН з
п д в

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
Для забезпечення протягом 2021 року електричною енергією Чернівецької обласної прокуратури 
необхідно укласти договори на постачання електричної енергії для забезпечення повноцінного 
функціонування органів прокуратури. Проведено певні розрахунки використання та ціни за 
попередні роки та проаналізувавши інформацію встановлено очікувану суму на закупівлю - 687
763,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 22.01.2021 року розпочато процедуру 
відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, код [ЦА-2021-01-22-003388-Ь], але аукціон не 
відбувся у зв'язку з відсутністю конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
Тому, 09.02.2021 року повторно розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю електричної 
енергії, код [ІІА-2021-02-09-010893-а], але аукціон також не відбувся у зв'язку з відсутністю 
конкуренції, у торгах взяв участь лише один учасник.
У зв'язку з цим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі електричної енергії



для потреб Чернівецької обласної прокуратури на 2021 рік.


