ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі
в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Ворохтянська селищна рада, Яремчанської міської ради, ІваноФранківської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:04354522
1.3. Місцезнаходження: Україна,78595,смт. Ворохта,, вул.. Д.Галицького,41,
Яремчанської міськради, Івано-Франківської обл..
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): Жабчук Володимир Васильович, голово комісії з конкурсних
торгів(заступник селищного голови) , Україна,78595,смт. Ворохта,, вул..
Д.Галицького,41, Яремчанської міськради, Івано-Франківської обл., тел/факс (03434) 4-1455, vsr@vorokhta.org
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери
управління якого належить замовник (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Ворохтянська селищна рада, код ЄДРПОУ 04354522.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника
рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 02.04.2012р.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з постачання електроенергії 40.10.3.
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. ---------3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Лот № 1 - ІваноФранківська область смт. Ворохта вул. Довбуша, ; Івано-Франківська область смт.
Ворохта вул. Д.Галицького Лот № 2 - Івано-Франківська область смт. Ворохта вул.
Д.Галицького,41
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до кінця грудня 2012року.
4. Інформація про учасників процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи: По лоту № 1. Філія публічне акціонерне товариство
«Прикарпаттяобленерго» Яремчанський район електричних мереж.; По лоту № 2.
ДТГО "Львівська залізниця" ВП "Енергозбут"
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: По лоту № 1 - 25683365
По лоту № 2 - 25263143
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи, телефон, телефакс:
По лоту № 1 № 1 78500 м. Яремча івано-Франківська обл.., вул.. Свободи, 240
По лоту № 1 № 2 79000 м. Львів вул. Гоголя,1
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.ч.2п.2ст.39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель», а саме «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».
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час
обрання процедури закупівлі в одного учасника:
Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими тарифами, які
встановлені відповідними нормативно-правовими актами (Постанова КМУ №28, від
31.07.1996р. «Про Затвердження Правил користування електричною енергією»).

Проведення процедури закупівлі здійснюється з метою забезпечення електроенергією
приміщень дитячого садка «Лісова казка», Будинку культури та адміністративного будинку
Ворохтянської селищної ради у смт. Ворохта. Постачання електроенергії для будинку
Ворохтянської селищної ради здійснює ДТГО "Львівська залізниця" ВП "Енергозбут", є
суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність на ринку послуг з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, проте не займає монопольне
становище, як суб’єкт природної монополії на ринку передачі та розподілу електричної
енергії у межах Івано-Франківської області. Зміна постачальника електричної енергії для
адмінбудівлі Ворохтянської селищної ради унеможливлена з технічних причин, так як
будівля знаходиться у безпосередній близькості до ліній електропередач ДТГО "Львівська
залізниця" ВП "Енергозбут", підключення проведене підземним способом, а постачання
здійснюється більше 50 років. Відповідно до викладеного, проведення закупівлі
електроенергії у іншого постачальника (ПАТ «Прикарпаттяобленерго» філія Яремчанський
РЕМ) унеможливлене у зв’язку із:
- відсутністю підключення до його мережі;
- відсутністю відповідної інженерно-технічної та дозвільної документації;
- відсутністю коштів у звітному бюджетному періоді на здійснення робіт з зміни
постачальника електроенергії.
Також, слід зазначити, що відповідно до листа Івано-Франківського територіального
відділення АМК України Філія Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»
Яремчанський район електричних мереж є ліцензіатом з постачання електричної енергії, що
належить до суб’єктів господарювання, який займає монопольне становище на ринку ІваноФранківської області.
Відповідно до вищенаведеного відсутня конкуренція на товар, який може бути
поставлений тільки певним постачальником.
Зважаючи на необхідність своєчасно отримувати електричну енергію та недопущення
створення ситуації що становить загрозу для роботи установ Ворохтянської селищної ради
прийнято рішення щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника на підставі
ч.2п.2ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Та зважаючи на те, що
публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» Яремчанський район електричних
мереж є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг
з постачання електричної за регульованими тарифами та відповідно до ст.12 закону України
«Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на
вказаному ринку у територіальних межах Івано-Франківської області із часткою 100% (в
межах власних діючих мереж), а також враховуючи те, що зміна постачальника електричної
енергії для адмінбудівлі Ворохтянської селищної ради унеможливлена з технічних причин,
так як будівля знаходиться у безпосередній близькості до ліній електропередач ДТГО
"Львівська залізниця" ВП "Енергозбут", тому слід застосувати закупівлю в одного учасника,
та укласти договір на постачання електричної енерегії по лоту №1 з ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» філія Яремчанський РЕМ та по лоту №2 з ДТГО "Львівська
залізниця" ВП "Енергозбут".
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі:
- Лист Івано-Франківського територіального відділення АМК України №01-34/351 від
02.03.2012р.
- Копія Ліцензії на ведення відповідного виду діяльності серія АБ №220846.

Голова комітету з конкурсних торгів

Жабчук В.В.

