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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: пл. Головна,1, м.Свалява, Закарпатська обл., 89300.
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, електронна адреса). Делеган Віталія Семенівна – головний спеціаліст
відділу культури і туризму Свалявської райдержадміністрації, голова комітету з
конкурсних торгів, пл. Головна,1, м.Свалява, Закарпатська обл., 89300, тел.:(03133) 22767,
тел./факс: (03133)22767, e-mail: culture_sv@ukr.net.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі: 13.01.2016 року.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична — за кодом ДК 016:2010 —35.11.1
(електрична енергія — за кодом CPV за ДК 021:2015 — 09310000-5 (електроенергія)).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 142348 кВт.год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Заклади культури та
мистецтв Свалявського району Закарпатської обл..
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Публічне акціонерне товариство ,,Закарпаттяобленерго”.
3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131529
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс: вул. Головна,57, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська обл., 89412,
тел.: (03122)34445.
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до п.2 ч.2 ст.39
Закону України «Про здійснення державних закупівель», 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.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної
процедури закупівлі:

Публічне акціонерне товариство ,,Закарпаттяобленерго” має ліцензії серії АГ 500338
на право постачання електричної енергії; серії АГ 500336 на право виробництва
електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється ліцензійними
умовами; серії АГ 500337 на право передачі електричної енергії, з необмеженим строком дії.
Та ліценцію серії АЕ 179918 на право постачання електричної енергії строком дії з
18.10.2012 р.до 17.10.2017 р.
Крім цього, зважаючи на лист Міністерства економічного розвитку та торгівлі
України від 07.03.2012 №3302-04/8710-12 обґрунтування застосування процедури закупівлі в
одного учасника може містити посилання на нормативно-правові акти, зокрема статтю 5
Закону України "Про природні монополії" та пункт 6.4 Розпорядження Антимонопольного
комітету України від 12.12.2006 №537-р "Про затвердження Положення про складання та
ведення переліку суб'єктів природних монополій", яким встановлено, що перелік суб'єктів
природних монополій (далі - Перелік) в установленому порядку розміщується на
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.
Відповідно до статті 8 Цивільного кодексу України, яка передбачає аналогію закону та
аналогію права, та враховуючи аналогічність процедури закупівлі в одного учасника та
переговорної процедури закупівлі, замовники можуть керуватися даним роз’ясненням.
Також, Публічне акціонерне товариство ,,Закарпаттяобленерго” зазначено в
Зведеному переліку суб’єктів природних монополій (станом на 06.01.2016), який
розміщенийя на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України під номером
119.
Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого указом
Президента України від 10.09.2014 р. № 715/2014 (далі — Положення), одним з основних
завдань Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі — НКРЕКП) є державне регулювання діяльності суб’єктів
діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять
діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики .
Окрім цього, підпунктом 21 пункту 4 Положення передбачено формування та ведення
НКРЕКП реєстрів суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється нею.
Таким чином, відповідно до відомостей офіційного веб-сайту Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розділу
«Ліцензування (Адмінпослуги)» - «Реєстри НКРЕКП» оприлюднено Реєстри суб’єктів
природних монополій НКРЕКП.
Тож, ПАТ ,,Закарпаттяобленерго” зазначено в Реєстрі суб’єктів природних монополій
НКРЕКП (станом на 31.12.2015) під номером 76.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії» до сфери
діяльності суб’єктів природної монополії у тому числі віднесено послуги передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами,
розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами.
З огляду на зазначене вище, можна стверджувати про відсутність конкуренції на
ринку серед суб’єктів господарювання щодо постачання зазначеного вище предмету
закупівлі.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі:
- Закон України «Про здійснення державних закупівель»;
- зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 06.01.2016 р. з сайту:
http://www.amc.gov.ua;
- ліцензії серія АГ 500338, АГ 500336, АГ 500337, АЕ 179918 національної комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
- Зведений перелік суб'єктів природних монополій (http://www.amc.gov.ua/)
- Реєстр суб’єктів природних монополій НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/)
Голова комітету з конкурсних торгів

В.С.Делеган

