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Обгрунтування
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1.Замовник:
1.1.Найменування: Комунальний заклад «Новомиргородський ЦПМСД»
1.2.Індентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38236676;
1.3.Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул. Леніна, 92;
1.4.Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі: Коваленко
Наталія Євгенівна, головний бухгалтер, м.Новомиргород, вул.Леніна,92, 26000,
тел.05256-4-20-53, e-mail: buh38236676@i.ua
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування переговорної процедури закупівлі : 15.12.2014р. протокол №22
1.6.Головний розпорядник коштів: Новомиргородська районна державна
адміністрація, код ЄДРПОУ 04055096;
1.7. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
2.Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 за ДК 016:2010 «Енергія
електрична»(активна та реактивна електрична енергія);
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: активна електрична енергія – 140,0
тис.кВт, реактивна електрична енергія – 84,0 тис.кВАр.
2.3.Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до точок обліку
споживача-Комунальний заклад «Новомиргородський центр первинної медикосанітарної допомоги».
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень -грудень 2015
року.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі:
3.1.Повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство
«Кіровоградобленерго» Новомиргородський РЕМ
3.2. Ідентифікаційний код: 23226362;
3.3. Місцезнаходження юридичної особи, телефон: 26000 Кіровоградська обл.,
м.Новомиргород, вул. Леніна,302А , тел.(05256) 4-30-05;
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі : відсутність конкуркнції (у
тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником(виконавцем), за

відсутності при цьому альтернативи, відповідно до пункта 2 статті 39 Закону України
«Про здійснення державних закупівель» вiд 10.04.2014 N 1197-VІІ.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури
закупівлі в одного учасника: Постачальник , публічне акціонерне товариство
«Кіровоградобленерго», що діє на підставі ліцензії на постачання електроенергії за
регульованим тарифом серія АБ №220501 – є постачальником за регульованим тарифом
на території Кіровоградської області власними технологічними мережами, які
обслуговує, його структурний підрозділ «Новомиргородський район електричних
мереж».
Керуючись п.5 ч.2 ст.39 Закону закупівля у інших постачальників призведе до
проблем технічного характеру, пов'язаних з будівництвом, експлуатацією та
обслуговуванням електричних мереж.
Тому жоден інший суб'єкт господарювання не в змозі здійснити постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на території Новомиргородського району.
Таким чином, ПАТ «Кіровоградобленерго» - єдиний постачальник електричної
енергії для потреб бюджетних установ та організацій в регіоні, який має відповідний
дозвіл.
6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі:Закон України «Про електроенергетику»-ст.3; Постанова НКРЕ КП України
від 31.07.1996р. №28, п. 5.2 «Правила користування електричною енергією».

Голова тендерного комітету

Коваленко Н.Є.

