ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 21910232 .
1.3. Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, 49006,
Червоногвардійський район, вул. Шмідта, 18.
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): Тіхонов Василь Андрійович – директор коледжу;
Ділігул Аліна Сергіївна – голова комітету з конкурсних торгів, юрисконсульт;
Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, 49006, Червоногвардійський район, вул.
Шмідта, 18; тел.: (056) 770-81-93; факс.: (056) 726-42-08; drpbk.info@gmail.com.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі: «04» лютого 2016 року.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 – 35.11.1 (Енергія електрична),
Код
Назва
Код УКТЗЕД
35.11.10-00.00

Енергія електрична

2716 00 00

ДК 021:2015 – 09310000-5 (Електрична енергія, Electricity)
Код CPV
Опис
09310000-5

Електрична енергія

Electricity

2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 270000 кВт*год.
Енергія електрична

270000 кВт*год

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Дніпропетровська область,
м. Дніпропетровськ, 49006, Червоногвардійський район, вул. Шмідта, 18.
49006
м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта 18
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016 року.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».
3.2. Код за ЄДРПОУ: 23359034 .
3.3.Місцезнаходження юридичної особи: 49107, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 22;
тел.: (056) 373-50-59; (056) 373-45-74.
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України
«Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII – 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
закупівель: організаційно-правові засади функціонування ринку електроенергії визначенні
Законом України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України »
від 24.10.2013 № 663-VII. За ст. 14 цього Закону – всім споживачам гарантується право
вільного вибору та зміни електропостачальника. Ч. 3 ст. 11 цього Закону встановлено, що
постачання здійснюється за договором про постачання електричної енергії у будь-якого
незалежного електропостачальника на договірних умовах та за цінами, визначеними за

домовленістю сторін, та/або у гарантованого електропостачальника за роздрібними цінами
гарантованого електропостачальника. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1 цього Закону,
електропостачальник - гарантований та/або незалежний постачальник електричної енергії,
який діє відповідно до ліцензії. Враховуючи вищезазначене, всі споживачі мають право
вільно обирати електропостачальника, якщо такий постачальник отримав в установленому
порядку ліцензію на право провадження даного виду господарської діяльності.
На сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг наявний Перелік суб’єктів господарювання визначеної
діяльності, які мають ліцензії на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами ( Перелік суб'єктів господарської діяльності, які отримали
ліцензії з виробництва електричної енергії; передачі електричної енергії магістральними
та міждержавними електричними мережами; передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами; постачання електричної енергії за регульованим
тарифом; оптового постачання електричної енергії http://www.nerc.gov.ua/?id=11996).
Згідно ст. 1 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-III,
природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому
ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних
особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на
одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що
виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні
іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше
залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
На сайті Антимонопольного комітету України, який забезпечує державного захист
конкуренції у підприємницькій діяльності наявний Зведений перелік суб’єктів природних
монополій станом на 22.01.2016
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/94020).
Відповідно до положень Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII
– інформація державних органів та органів місцевого самоврядування – це офіційнодокументована інформація, яка створюється в процесі діяльності такого органу.
Інформація державних органів та органів місцевого самоврядування доводиться до відома
заінтересованих осіб таким шляхом: опублікуванням її в офіційних друкованих виданнях;
розміщенням на офіційних сторінках відповідних органів влади в мережі «Інтернет».
Монопольне (домінуюче) становище на ринках, також, підтверджується Листом
Антимонопольного комітету України до ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» від 18.12.2014
р. № 3558/29/04-14.
Отже, на підставі вищевикладеного наявна можливість для застосування переговорної
процедури закупівлі.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі: Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України »
від 24.10.2013 № 663-VII;
Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 22.01.2016 р.;
Лист Антимонопольного комітету України до ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» від
18.12.2014 р. № 3558/29/04-14;
Ліцензія ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» Серії АД № 036341, затвердженого
Рішенням НКРЕ від 05.07.2012 р. № 855.

Голова Комітету з конкурсних торгів

А.С. Ділігул

