ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Смілянський технікум харчових технологій
Національного університету харчових технологій.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00389216.
1.3. Місцезнаходження: вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл.,
20702.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) – заступник директора
з навчальної роботи, голова комітету з конкурсних торгів Глухова Катерина
Степанівна, вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл., тел.: (04733) 404-13, tknuft_smela@ukr.net.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування процедури закупівлі в одного учасника: 26.01.2015 року.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична, код
Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.11.1.
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 200 000 кВт, в т. ч. по лотам:
Лот 1 – енергія електрична (корпуси технікуму) в обсязі 117 000 кВт;
Лот 2 – енергія електрична (гуртожиток) в обсязі 66 000 кВт;
Лот 3 – енергія електрична (гуртожиток: електроплити) в обсязі 17 000
кВт;
Лот 4 – енергія реактивна в обсязі 13956 Квар/год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
Лот 1 – вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл.;
Лот 2 – вул. Свердлова, буд. 125, м. Сміла, Черкаська обл.;
Лот 3 – вул. Артема, буд. 103, м. Сміла, Черкаська обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2015
року.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи: Публічне акціонерне товариство "Черкасиобленерго", від
імені якого діє Смілянський міський РЕМ.
3.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 25204548.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс: вул. Мазура, буд. 10, м. Сміла, Черкаська обл.,
20700, тел. (04733) 4-05-08.
4. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:

Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель», а саме: у разі відсутності 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.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання
процедури закупівлі в одного учасника:
Відповідно до п.5 ст.2 Закону України “Про здійснення державних
закупівель” від 10.04.2014 р. № 1197-VII (зі змінами та доповненнями)
передбачено наступне: забороняється укладання договорів, які передбачають
витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і
послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.
Відповідно до п.4 ст.2 Закону України “Про здійснення державних
закупівель” окремими законами України визначаються особливості
здійснення закупівлі зокрема, такого товару і послуги, як електрична
енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу. На сьогодні відсутні
чинні нормативно-правові акти, які регулюють питання закупівлі зазначеної
вище послуги, у зв’язку з чим її закупівлю необхідно здійснювати у порядку
та за процедурами, передбаченими цим Законом.
Окрім цього, з технічних причин електрична енергія для потреб
електроустановок Замовника може бути надана тільки структурним
підрозділом Смілянський міським РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго».
Відповідно до ст.5 та ст.6 Закону України «Про природні монополії» ПАТ
«Черкасиобленерго», від імені якого діє Смілянський міський РЕМ є
суб’єктом природної монополії у сфері передачі та розподілу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами у м. Сміла для споживачів всіх
категорій, в тому числі установ і організацій, що фінансуються з державного
і місцевих бюджетів. Інформація щодо вищезазначеного підприємства, як
такого, що входить до Переліку суб’єктів природних монополій у межах
Черкаської області розташована на веб-сайті Антимонопольного комітету
України за адресою www.amc.gov.ua.
Неукладання договору на закупівлю електричної енергії з ПАТ
«Черкасиобленерго», від імені якого діє Смілянський міський РЕМ, призведе
до негативних соціальних та економічних наслідків, поставить під загрозу
здоров’я та життя працівників та студентів технікуму, а також призведе до
зупинки навчального процесу у 2015 р.
На підставі вищезазначеного, комітет з конкурсних торгів Смілянського
технікуму харчових технологій Національного університету харчових
технологій повинен застосувати процедуру закупівлі в одного учасника, а
саме Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», від імені
якого діє Смілянський міський РЕМ на закупівлю електричної енергії.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування
процедури закупівлі:
- Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 року №1682-ІІІ
(зі змінами і доповненнями);

- Перелік суб’єктів природних монополій у Черкаській області,
розміщений на сайті Антимонопольного комітету України.

Голова комітету конкурсних торгів

К.С. Глухова

