ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
«Передавання  електричної  енергії  35.12.1»

  1. Замовник. 
 1.1. Найменування.      Близнюківська  районна  рада

 1.2. Код за ЄДРПОУ. 24283304

 1.3. Місцезнаходження. 64801,Харківська  область,Близнюківський  район
Смт Близнюки,вул..Комсомольська,б.39

 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). Слюсар Оксана Сергіївна головний бухгалтер районної  ради 64801 Харківська область,Близнюківський район.,смт Близнюки,вул..Комсомольська,39, раб. (057)-54-5-15-57, факс (057)-54-5-15-57    sakupka2012@mail.ru. 

 1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.09 грудня  2014 року.

 2. Інформація про предмет закупівлі. 
 2.1. Найменування предмета закупівлі.
      «Передавання  електричної  енергії  35.12.1»

 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
 374100кВт/год. (рай.рада-80000кВт., орендарів-294100кВт.)


 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
Харківська область,Близнюківський район,смтБлизнюки,вул..Комсомольська,буд.39


 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2015 року

 3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

 3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. 
Акціонерна компанія «Харківобленерго»

 3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
ЄДРПОУ 00131954
 3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,  
        телефакс. 
      61037 м Харків, вул.Плеханівська,149, тел. (057) 739-57-12


 4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. 
Переговорна процедура закупівлі  застосовується замовником, як виняток у разі відсутності конкуренції (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 (п.2 ч.2 ст.39).

 5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. За результатами дослідження ринку постачання електричної енергії за регульованим тарифом в межах Харківської області встановлено, що акціонерна компанія «Харківобленерго» займає монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання електричної енергії за регульованим тарифом в межах території Харківської області, на якій розташовані електричні мережі, що належать АК «Харківобленерго» та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж Компанії або від приєднаних до мереж Компанії інших власників електричних мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, з часткою 100 відсотків.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. 
- п.2 ч.2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VIІ від 10.04.2014р. – відсутність конкуренції;
	  - відсутність окремих законів України,  що визначають особливості здійснення закупівлі комунальних послуг (в тому числі централізованого постачання теплової енергії), які передбачені п.4 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VIІ від 10.04.2014р. 
       - річний план закупівель на 2015 рік
             - протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.
         -  перелік суб’єктів природних монополій Харківської області на сайті Антимонопольного комітету України
- лист Харківського Обласного ТВ Антимонопольного комітету України № 02-26/1-3694 від 25.11.2011р.


Голова  постійно  діючого  комітету  з  конкурсних  торгів  Близнюківської  районної  ради
          В.В.Бреус.


