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 Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 
замовником КНП "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради" 
проведено переговорну процедуру UA-2020-01-20-005293-c на Електрична енергія, ДК 
021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія на суму 1 036 000,00 грн.  
 Постачання електричної енергії у розумінні Закону України «Про ринок електричної 
енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII є конкурентним видом діяльності. Тому закуповувати цей 
товар замовник має за основною процедурою закупівлі — процедурою відкритих торгів. 
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII не містить винятків щодо 
надання права замовникам купувати електроенергію лише в постачальника універсальних 
послуг за неконкурентною процедурою. Обґрунтування Замовника застосувавши 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 також є необґрунтованим, тому що аналіз ринку показує, що на 
торги з електроенергії заходить від 2 до 8 постачальників. 

Як порушення вищенаведеного, в електронній системі закупівель розміщена 
інформація про застосування переговорної процедури на підставі cт. 35, п 2 Відсутність 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку. 

 
Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 
 

1. Перевірити зазначені закупівлі на предмет законності та розпочати заходи моніторингу. 
2. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені 

законом строки. 

 
З повагою,   

Голова правління                      Ю.Гр         Ю.В. Грига 
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