ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Відділ культури і туризму Свалявської райдержадміністрації
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02228049
1.3. Місцезнаходження: 89300, Закарпатська обл., м.Свалява, пл.Головна,1
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі:
Шелеп Наталія Андріївна – головний спеціаліст відділу культури і туризму
Свалявської райдержадміністрації, голова комітету з конкурсних торгів,
тел.:(03133) 22767, тел./факс: (03133)22767, e-mail: rda_cultura_sv@mail.ru
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Відділ культури і туризму Свалявської райдержадміністрації, код за ЄДРПОУ
02228049
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування переговорної процедури закупівлі: 11.12.2014 року
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти районного бюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016:2010- 35.11.1 енергія електрична
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 169559
кВт.год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади
культури та мистецтв Свалявського району Закарпатської обл..
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень
2015 року
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи: ПАТ ,,Закарпаттяобленерго”
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
00131529
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс: 89412 Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Оноківці,
вул.Головна,57 тел.: (0311122)34445
5. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до п.2 ч.2
ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VIІ, а
саме: 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.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання
переговорної процедури закупівлі:
у
зв’язку з тим,
що постачання
електроенергії в Свалявський район здійснює тільки одна організація –
ПАТ,,Закарпаттяобленерго”, яка
являється
монополістом
на
ринку
Закарпатської обл., для забезпечення закладів культури і мистецтв у січні –
грудні 2015 року електроенергією та не допущення припинення її постачання в

заклади, необхідно укласти договір з ПАТ ,,Закарпаттяобленерго”
на
постачання електроенергії за регульованим тарифом на загальну кількість
169559 кВт.год. на загальну суму 256 000 грн. з ПДВ (з урахуванням ціни на
час проведення переговорів за 1кВт.год. – 1,5098 грн. з ПДВ).
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування
процедури закупівлі: Закон України «Про здійснення державних закупівель»
№ 1197 -VІI; зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на
12.09.2014р. з сайту: http://www.amc.gov.ua, в якому включено публічне
акціонерне товариство по енергії електричній ПАТ ,,Закарпаттяобленерго” до
списку природних монополій Закарпатської області; річний план закупівель на
2015 рік, затверджений комітетом з конкурсних торгів 10.12.2014р.
8. Додаткова інформація: застосовується переговорна процедура закупівлі
відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197 VIІ, відповідно до листа – роз’яснення Мінекономіки «Щодо оприлюднення
інформації
про
закупівлі»
використовується
форма обґрунтування
застосування переговорної процедури закупівлі, затверджена наказом
Мінекономіки «Про затвердження форм документів у сфері державних
закупівель» від 15.09.2014 №1106 .

Голова комітету з конкурсних торгів

Н.А.Шелеп

