
 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі 

 

1. Замовник. 

1.1. Найменування: Вище професійне училище № 17. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02541444 

1.3. Місцезнаходження: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 

49а.. 

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) 

Щербина Вікторія Альбертівна; заступник директора з НВР, 49055, м. 

Дніпропетровськ вул. Героїв Сталінграду, 49а; (056)792-86-80, (056)792-86-99; 

osvita@vpu17.dp.ua 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування переговорної процедури закупівлі: 03 лютого 2016року 

2. Інформація про предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична Код  35.11.1 (код 

09310 ДК 021:2015 Електрична енергія)   

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 378000 кВт 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 49055, м. 

Дніпропетровськ вул. Героїв Сталінграду, 49а. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 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 «ДТЕК 

ДНІПРООБЛЕНЕРГО»; 49107, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, буд. 22, 

тел. (056) 373-45-14. 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

23359034 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 

телефон, телефакс. 49107, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, буд. 22, тел. 

(056) 373-45-14. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до ч. 2 п. 

2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме 

«відсутності 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 застосування 

переговорної процедури закупівлі. Постачання електричної енергії 

здійснюється за регульованими тарифами, які встановлені Національною 

комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики. 
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На офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України у зведеному 

переліку суб’єктів природних монополій ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» визначено таким, що займає 

монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання електричної енергії.  

Враховуючи те, що постачання електричної енергії здійснюється безпосередньо 

мережами постачальника (або з використанням мереж основного споживача), 

та відсутня альтернатива підключення до мереж іншого постачальника 

(відсутність мереж), ПАТ  «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» виступає як єдиний 

учасник при проведенні переговорної процедури закупівлі 

На підставі вищевикладеного, оскільки постачання електричної енергії може 

бути запропонований лише ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», тому згідно з пунктом 2 частини 2 статті 39 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» для закупівлі 

електроенергії може бути застосована переговорна процедура закупівлі. 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі. Закон України “Про природні монополії”, розпорядження 

Антимонопольного комітету України “Про затвердження Порядку складання та 

ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій” № 874-р від 

28.11.2012, зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщеній на 

офіційному сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів: 

Заступник директора з НВР                                                          В.А. Щербина       

 

МП  
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