
«Електрична енергія» ( ДК 021:2015:09310000-5 – Електрична енергія). 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА ПЕРЕГОВОРІВ. 

 Найменування: ТОВ «ЕНЕРА СУМИ». 

Місцезнаходження / юридична адреса: вулиця Реміснича, будинок 35, місто 

Суми, Сумська область, 40004, код ЄДРПОУ 41884537. 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: 

 «Електрична енергія» ( ДК 021:2015:09310000-5 – Електрична енергія) 

 Місце поставки:  

- Сумська обласна прокуратура - м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 33;  

- Окружна прокуратура міста Суми - м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 79;  

- Сумська окружна прокуратура - м. Суми, вул. Першоторавнева, 12; 

- Конотопська окружна прокуратура - Сумська область, м. Конотоп,                                    

вул Успенсько-Троїцька, 136; 

 - Білопільський відділ Сумської окружної прокуратури - Сумська область,                              

м. Білопілля, вул. Покровська, 25;  

- Буринський відділ Конотопської окружної прокуратури - Сумська область,                            

м. Буринь, вул. вул. Бем’яна Бєдного, 3а; 

 - Путивльський відділ Конотопської окружної прокуратури - Сумська область,                      

м. Путивль, вул. Князя Володимира, 48;  

- Охтирська окружна прокуратура - Сумська область, м. Охтирка,                                              

вул. Сумська, 12;  

- Великописарівський відділ Охтирської окружної прокуратури - Сумська 

область, смт. Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 13; 

 - Краснопільський відділ Сумської окружної прокуратури - Сумська область,                   

смт. Краснопілля, пров. Лікарняний, 7; 

 - Тростянецький відділ Охтирської окружної прокуратури - Сумська область,                       

м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 26;  

- Роменська окружна прокуратура - Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 43;  

- Лебединський відділ Сумської окружної прокуратури - Сумська область,                                   

м. Лебедин, вул. Карпова, 10;  

- Липоводолинський відділ Роменської окружної прокуратури - Сумська область, 

смт. Липова Долина, вул. Полтавська, 46;  

- Недригайлівський відділ Роменської окружної прокуратури - Сумська область, 

смт. Недригайлів, вул. Шкільна, 21;  

- Шосткинська окружна прокуратура - Сумська обл.., м. Шостка, вул. Свободи, 

65; - Глухівський відділ Шосткинської окружної прокуратури - Сумська область,                        

м. Глухів, вул. Спаська, 32;  

- Кролевецький відділ Конотопської окружної прокуратури - Сумська область,                       

м. Кролевець, вул. Героїв України, 3; 

 - Середино-Будський відділ Шосткинської окужної прокуратури - Сумська 

область, м. С-Буда, пров. Глухівський, 6; 



 - Ямпільський відділ Шосткинської окружної прокуратури - Сумська область,                  

смт. Ямпіль, бульвар Ювілейний 3а. 

 Обсяг закупівлі: – 330611 кВт*год  

 Строк поставки: до 31 грудня 2022 року включно. 

Обґрунтування застосування переговорної процедури 

Пункт Закону «Про публічні закупівлі». 

 Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за 

лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної 

цим Законом 

Обґрунтування 

 Підстава застосування переговорної процедури: відповідно до пункту 1 

частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі- Закон), якщо 

було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за 

лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначених 

Законом, замовник використовує переговорну процедуру закупівлі як виняток і 

відповідно до якої укладає договір про закупівлю після проведення переговорів 

щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома 

учасниками. 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. 

 Так, 11 листопада 2021 року в електронній системі закупівель було 

опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за предметом 

закупівлі «Електрична енергія» (ДК 021:2015:09310000-5 – Електрична енергія); 

(ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-11-009270-a). Ця закупівля автоматично 

відмінена електронною системою закупівель через відсутність достатньої 

кількості тендерних пропозицій для проведення відкритих торгів. 

29 листопада 2021 року в електронній системі закупівель було опубліковано 

оголошення про повторне проведення відкритих торгів за предметом закупівлі 

«Електрична енергія» (ДК 021:2015:09310000-5 – Електрична енергія); 

(ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-29-014362-c). Ця закупівля також 

автоматично відмінена електронною системою закупівель через відсутність 

достатньої кількості тендерних пропозицій для проведення відкритих торгів. 

Інформація про процедуру 

Дата оприлюднення: 30 грудня 2021 

Оскарження наміру укласти договір: 05 січня 2022 00:00 

Очікувана вартість - 1 480 144,12 гривень з ПДВ. 

Ціна за 1 кВт*год - 4,47 гривен з ПДВ. 


