ПРОТОКОЛ
засідання комітету з конкурсних торгів №6
від 16 грудня 2015 року.
Порядок денний:
1.Ознайомлення та затвердження змін до річного плану державних закупівель на
2015 рік.
2. Вибір процедури закупівлі на закупівлю енергії електричної.
Слухали:
Голову комітету з конкурсних торгів Шишига Василь Вікторович про необхідність
затвердження змін до річного плану державних закупівель на 2015 рік.
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Наталія Іванівна нагадала, шо відповідно
до ст.. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-УІ1 від 10 квітня
2014 року закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, зміни до нього
оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 5
робочих днів з дня їх затвердження.
Голова комітету з конкурсних торгів Шишига Василь Вікторович запропонував
провести голосування щодо пропозиції затвердження змін до річного плану на 2015 рік.
Усі члени комітету з конкурсних торгів проголосували з приводу затвердження змін
до річного плану закупівель на 2015 рік.
За
Члени комітету:
Шишига Вас. Вік. за,
Субота Лід. Анд. за*
Сятиня Ол. Гав.
Кут Нат. їв. за;
Росада Вас. Анд. за
Проти Утримались-.
Голова комітету з конкурсних торгів також повідомив про необхідність закупівлі
енергії електричної. Очікувана вартість закупівлі становить 511000,00 грн.
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Наталія Іванівна повідомила, згідно
діючого законодавства у сфері закупівель, найбільш прийнятною та прозорою процедурою
закупівлі енергії електричної (код ДК 016-2010 35.11.1) є переговорна процедура закупівлі.
Голова комітету з конкурсних торгів запропонував провести голосування з приводу
проведення закупівлі енергії електричної за переговорною процедурою закупівлі.
Усі члени комітету з конкурсних торгів проголосували з приводу проведення
закупівлі енергії електричної за переговорною процедурою закупівлі.
За
Члени комітету:
Шишига Вас. Вік. за;
Субота Лід. Анд. за;
Сятиня Ол. Гав. за;
Кут Нат. І в . за;
Росада Вас. Анд. за
Проти -.
Утримались-.
Ухвалили:
1.
Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2015 рік та оприлюднити
відповідно до законодавства.

2.
Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів Кут Наталії Іванівні
розмістити
оголошення
про
проведення
переговорної
процедури
закупівлі
енергії
електричної
(код
ДК
016-2010
35.11.1)
на
веб-порталі
Мінекономрозвитку,
як
уповноваженого .органу з питань державних закупівель, а саме на офіційному
загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі», на власному веб-сайті, згідно
діючого законодавства у сфері державних закупівель.
Члени комітету з конкурсних торгів:
Головний природознавець Шишига Василь Вікторович
(посада, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер Субота Лідія Андріївна
(лідгТис)

(посада, прізвище, ініціали)

Начальник ПЕВ Сятиня Олена Гаврилівна
(посада, прізвище, ініціали)

/

/і ‘ < •
(підлий

Провідний юрисконсульт Росада Василь Андрійович
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Провідний бухгалтер Кут Наталія Іванівна_________
(гйдйнс)

(посада, прізвище, ініціали)

Голова комітету з конкурсних торгів Шишига Вас. Вік
(прізвище, ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Н. І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)
/
Ч|.:у
(підпис)

М.ГГ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №1106
Зміни до річного плану закупівель
на 2015 рік
Національного природного парку „Синевир”, код за ЄДРПОУ 05384614
(найменування замовника, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1

Енергія електрична (код
за ДК 016-2010 35.11.1)

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2

2273
2401270

Очікувана вартість
предмета закупівлі

3

511000,00грн.
(п’ятсот одинадцять тисяч
грн. 00 коп. з ПДВ)

Процедура
закупівлі

4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

6
Головний розпорядник
бюджетних коштів:
Міністерство екології та
природних ресурсів України,

Переговорна
процедура

Г рудень
2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16. 12. 2015 року №6
Голова комітету з конкурсних торгів Шишига Вас. Вік.
(прізвище, ініціали)
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Нат. Ів.

Примітка

(підпис) МТІ
ТІ

Обгрунтування
вибору
процедури
закупівлі:
відповідно до п.2 ч.2 ст. 39
ЗУ про закупівлі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний природний парк „Синевир”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3. Місцезнаходження: с. Синевир, 1626 Міжгірського району Закарпатської обл.
90041.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35229201010597 ГУДКСУ в Закарпатській обл..
1.5.
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) Шишига Василь
головний природознавець, 90041, Закарпатська обл.., Міжгірський р-н, с.
Адміністрація
національного
природного
парку
«Синевир»,
кабінет
природознавця, тел. (031 46) 27690, Е-тай: прр- $упеууг@икг.пе(

учасниками
зазначенням
Вікторович,
Синевир,1626
головного

2.
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 511000.00грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: прр- зупеууг.пеї.иа
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: енергія електрична (Код за ДК 016-2010 35.11.1)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 280000 КВт
4.3.
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний
природний парк „Синевир ”, с. Синевир, 1626 Міжгірський р-н Закарпатська обл. 90041.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2016
року.
5.
Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими)проведено переговори: ПАТ «Закарпаттяобленерго»,
вул. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородського р-ну. Закарпатської обл.., 89412, (0312)638933
6.Інформація про ціну пропозиції:
7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до п.2 ч.2 ст. 39
8. Додаткова інформація: те.чефоп для довідок (03146)2-76-12.

Голова комітету і конкурсних торі ІВ
Головний природознавець

В. В. Шишига

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний природний парк „Синевир”.
1.2.Код за ЄДРПОУ: 05384614.
1.3. Місцезнаходження: с. Синевир, 1626 Міжгірського району Закарпатської обл. 90041.
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): Шишига Василь Вікторович,головний
природознавець, 90041, Закарпатська обл.., Міжгірський р-н, с. Синевир, Адміністрація
національного природного парку «Синевир», кабінет головного природознавця, тел. (031 46)
27690, Е-таіІ: прр-$упеууг@ икг.пеї;
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі: 16.12.2015р.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: енергія електрична (Код заДК 016-2010 -35.11.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 280000 кВт
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний природний
парк „Синевир”, 90041, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Синевир,1626
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2016
року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи: ПАТ«Закарпаттяобленерго»
3.2.
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:
00131529.
3.3.
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс: вул.. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородського р-ну. Закарпатської обл..,
89412, тел. 0312638933
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до п. 2 ч.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:
ПАТ «Закарпаттяобленерго» займає монопольне (домінуюче) становище на ринку
постачання енергії електричної в межах власних діючих мереж на території Закарпатської
області. Дане підприємство включене до Переліку суб’єктів природних монополій
Закарпатської області.
Електромережа Національного природного парку „Синевир” підключена до загальної
електромережі ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Отже, Національний природний парк „Синевир” з технічних причин не має
можливості забезпечуватись енергією електричною іншими організаціями

електропостачальниками. Дані послуги можуть бути надані лише певним постачальником ПАТ «Закарпаттяобленерго». Інша альтернатива відсутня.
Неукладання або несвоєчасне укладання договору з ПАТ «Закарпаттяобленерго» на
поставку електричної енергії призведе до припинення/обмеження її постачання. Це
поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України, а саме працівників Національного
природного парку „Синевир”. Крім того, недотримання режиму освітлення в приміщеннях
закладу внаслідок відключення від електропостачання призведе до порушення безпечних
умов праці для працівників, чим буде порушено право останніх, гарантоване ст. 283
Цивільного Кодексу України, на охорону життя та здоров’я.
На підставі вищевикладеного, пропонується провести закупівлю енергії електричної
(Код за ДК 016-2010-35.11.1) необхідно шляхом застосування переговорної процедури
закупівлі - ПАТ «Закарпаттяобленерго» згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 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.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі:
- зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 10.12.2015, оприлюднений
на сайті Антимонопольного комітету України;
-Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики станом на 30.11.2015,
розміщений на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- копія довідки ЄДРПОУ;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- копія ліцензії;
■ копія довідки про взяття на облік платника податків;
- копія статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Головний природознавець Г олбва комітету з конкурсних торгів

В. В. Шишига

Вх. №15123\УХ749860

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014

N 1106

Повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1 Найменування: Національний природний парк „Синевир”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3.Місцезнаходження: с. Синевир, 1626 Міжгірський р-н Закарпатська обл. 90041.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: енергія електрична (код за ДК 016-201035.11.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 280000 кВт
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний природний
парк „Синевир”, с. Синевир, 1626, Міжгірського р-на, Закарпатської обл.., 90041
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2016 року.
3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.
4.
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.12.2015р. №405
(22.12.2015) номер оголошення 251965
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ «Закарпаттяобленерго»
5.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131529
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс: вул. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородського р-ну, Закарпатської обл..,
89412, тел.. 0312638933.
6.
Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій)конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
___________ 511000.00грн._________ ;
(цифрами)
_____ (п’ятсот одинадцять тисяч грн. 00 коп.)__________ ;
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:
23 ,12.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
відповідне до частини третьої статті 39 Закону.

Головний природознавець Голова комітету з конкурсних торгів

В В. Шишига

-

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- копія ліцензії;
- копія довідки про взяття на облік платника податків;
- копія статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
7.
Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
(рішення про визнання пропозицій найбільш економічно вигідною): на підставі вимог п.2 ч.2
ст.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 пропозиції, акцептувати пропозицію ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Голова комітету з конкурсних торгів:
Головний природознавець Шишига В. В.
(посада,прізвище,ініціали)
Члени комітету з конкурсних торгів:
головний бухгалтер Субота Л. А.
(посада,прізвище,ініціали)
начальник ВЕМ Сятиня О. Г.
(посада,прізвище,ініціали)
Провідний юрист Росада В. А.
(посада,прізвище,ініціали)
провідний бухгалтер Кут Нат. Ів.
(посада,прізвище,ініціали)
Голова комітету з конкурсних торгів Шишига В. В.
(прізвище, ініціали)
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Нат. Ів.
(прізвище, ініціали)

с
(підпис)

(підпис)
(підпис)

&

(підпис)
__ Мк_____

(підпис)/

(підпис)
А.

(підвіс)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 1106
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний природний парк «Синевир»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3. Місцезнаходження: с. Синевир,1626, Міжгірського району Закарпатської обл..,
90041
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: енергія електрична (код за ДК 016-2010 35.11.1)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 280000кВт
3.3.
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний
природний парк «Синевир», с. Синевир, 1626, Міжгірський р-н. Закарпатська обл., 90041
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2016
року.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про
застосування переговорної процедури закупівлі: жит.прр- хупехуг.пеї.иа
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
22.12.2015р. №405 (22.12.2015) номер оголошення 251965
4. 3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
22.12.2015р. №405 (22.12.2015) номер оголошення 251965-1
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування
переговорної
процедури
закупівлі,
розміщеного
на
веб-порталі
Уповноваженого
органу
з
питань
закупівель:
28.12.2015р.№409
(28.12.2015р.)номер
оголошення 257390.
5.
Дата
відправлення
закупівлі: 16.12.2015р.

запрошення

до

участі

в

проведенні

процедури

акціонерне

товариство

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
6.1.
Найменування/прізвище,
«Закарпаттяобленерго»

ім'я,

по

батькові:

публічне

6.2. Код за ЄРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131529
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс: вул.. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородського р-ну, Закарпатської
обл..89412, тел.. (0312) 638933.
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції: 23. 12.2015р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю 20.01.2016р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N1106

ПРОТОКОЛ
оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій
№7 від 23.12.2015р.
1. Замовник:
1.1. Найменування : Національний природний парк „Синевир”.
1.2. Місцезнаходження: с. Синевир, 1626 Міжгірського району Закарпатської обл.., 90041
1.3.
Відповідальний за проведення торгів: Шишига Василь Вікторович, головний
природознавець, (03146)2-76-12.
2. Інформація про предмет закупівлі: енергія електрична (код за ДК 016-201035.11.1)
3.
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.12.2015р. №405
(22.12.2015) номер оголошення 251965
4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено:
23.12.2015р. 9.00
’
(дата)
(час)
5. Найменування/ прізвище, ім’я по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника: ПАТ «Закарпаттяобленерго», вул. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородського р-ну,
Закарпатської обл.., 89412, тел.. 0312638933.
6. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) ціна;
Відповідно до протоколу переговорів щодо погодження ціни від 16.12 .2015 року між
Національним природним парком «Синевир» та ПАТ «Закарпаттяобленерго» було
погоджено наступну ціну: 1,825 грн.
Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197VII від 10 квітня 2014 року переговорна процедура закупівлі-це процедура, відповідно до
якої Замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з
одним або кількома учасниками пропозиції переможця переговорної процедури закупівлі.
Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої
документально інформації про відповідальність учасника кваліфікаційним вимогам
відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Згідно п.З ст. 16 Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік
документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації
інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі: закупівлі нафти, нафтопродуктів
сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання
теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів,
телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним
транспортом загального користування.
Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
- зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 10.12.2015,
оприлюднений на сайті Антимонопольного комітету України;
-Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики станом на
30.11.2015, розміщений на сайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- копія довідки ЄДРПОУ;

511000.00 грн. з ПДВ
(цифрами)
(п’ятсот одинадцять тисяч грн. 00 коп.).
(словами).
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 1,8250 грн. з ПДВ
8. Відміна процедури закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2.1 Іідстава.
Головний природознавець
Голова комітету з конкурсних торі ів

В. В. Шишига

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 25.01.2016р.
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний природний парк „ Синевир ”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3. Місцезнаходження: с. Синевир. 1626 Міжгірського району Закарпатської обл. 90041
1.4.
Посадові особи замовника. уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Шишига Василь
Вікторович, головний природознавець, 90041, Закарпатська обл.., Міжгірський р-н, с.
Синевир, Адміністрація національного природного парку «Синевир», кабінет головного
природознавця, тел. (031 46) 27690. Е-таіІ: и-и-'и'.прр-$упегуг@ гатЬІег.ги
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: енергія електрична (код за ДК 016-2010 35.11.1)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 280000 кВт
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний природний
парк „Синевир”, с. Синевир, 1626, Міжгірський р-н, Закарпатська обл., 90041
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2016року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1.
Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі: м>м>м>.прр- аупеууг.пеі.иа
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
22.12.2015р. №405 (22.12.2015р.) номер оголошення 251965
3.3.
Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
22.12.2015р. №405 (22.12.2015р.) номер оголошення 251965-1
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування
переговорної
процедури
закугіівлі.розміщеного
на
веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель:23.12.2015р. №409 (23.12.2015р.) номер
оголошення 257390
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 25.01.2016р. №15 (25.01.2016р.) номер оголошення 016192
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 16.12.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 16.12.2015р., Югод ООхє,
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Оноківці,вул. Головна,5 7.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість),
511000.00грн. з ПДВ:
(цифрами)
Ґп ’ятсот одинадцять тисяч грн.. 00 коп.) з ПДВ.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ПАТ «Закарпаттяобленерго»
7.2. Код за СДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131529
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородськогор-ну,
Закарпатської обл.., 89412, тел. 0312638933

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
20.01.2016р.,511000,00грн. (п’ятсот одинадцять тисяч грн. 00 коп.) зПДВ
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі:
10.
Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством
вимогам
документів,
що
підтверджують
відповідність
учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 п. 4. Закону України "Про здійснення
державних закупівель": документи, що не передбачені законодавством для учасників або
учасників попередньої кваліфікації-юридичних. фізичних осіб, у тому числі фізичних осібпідприємців не подаються ними у складі пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційної
пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі
застосування переговорної процедури закупівлі).
11. Інша інформація:
ПАТ «Закарпаттяобленерго» займає монопольне (домінуюче) становище на ринку
постачання послуг з постачання електроенергії в межах власних діючих мереж на
території Закарпатської області. Дане підприємство включене до Переліку суб’єктів
природних монополій Закарпатської області.
Електромережа Національного природного парку „Синевир” підключена до загальної
електромережі ПАТ«Закарпаттяобленерго».
Отже, Національний природний парк „Синевир” з технічних причин не має можливості
забезпечуватись
послугами
з
постачання
електроенергії
іншими
організаціями
електропостачальниками. Дані послуги можуть бути надані лише певним постачальником
- ПАТ «Закарпаттяобленерго». Інша альтернатива відсутня.
Неукладання або несвоєчасне укладання договору з ПАТ «Закарпаттяобленерго» на
поставку електричної енергії призведе до припинення обмеження її постачання. Це
поставить під загрозу здоров я та життя громадян України, а саме працівників
Національного природного парку „ Синевир ”. Крім того, недотримання режиму освітлення в
приміщеннях заклас)у внаслідок відключення віО електропостачання призведе до порушення
безпечних умов праці для працівників, чим буде порушено право останніх, гарантоване ст.
283 Цивільного Кодексу України, на охорону життя та здоров ’я.
На підставі вищевикладеного, пропонується провести закупівлю енергії електричної (Код за
ДК 016-2010 - 35.11.1) необхідно шляхом застосування переговорної процедури закупівлі
ПАТ «Закарпаттяобленерго» згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення
Оержавних 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.
12. Склад комітету конкурсних торгів
Головний бухгалтер Субота Лідія Андріївна
Начальник ПЕВ Сятиня Олена Гаврилівна
Провідний бухгаїтер Кут Наталія Іванівна
Провідний юрист Росада Василь Андрійович
V*- <
Головний природознавець Голова комітету з конкурсних торгш . ' . - > -• ---------------------- В. В. ІІІишига
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ПРОТОКОЛ
засідання комітету з конкурсних торгів №8
від 25 січня 2016 року.
]Іорядок денний:

1. Затвердження звіту про результати проведення торгів.
Слухали:
Голову комітету з конкурсних торгів Шишига Василь Вікторович про необхідність
затвердження звіту про результати проведення торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів Шишига Василь Вікторович запропонував
провести голосування щодо пропозиції затвердження звіту про результати проведення
торгів.
Усі члени комітету з конкурсних торгів проголосували з приводу затвердження звіту
про результати проведення торгів.
За
Члени комітету:
Шишига Вас. Вік. за;
Субота Лід. Анд. за;
Сятиня Ол. Гав. за;
Кут Нат. Ів. за;
Проти
Утримались-.
Ухвалили:
2. Затвердити звіт про результати проведення торгів та оприлюднити звіт
відповідно до законодавства.

Члени комітету з конкурсних торгів:
Головний природознавець Шишига Василь Вікторович
підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер Субота Лідія Андріївна
-''^підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Начальник ПЕВ Сятиня Олена Гаврилівна______

Шшш
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Провідний юрисконсульт Росада Василь Андрійович
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Провідний бухгалтер Кут Наталія Іванівна_________
(посада, прізвище, ініціали)

Голова комітету з конкурсних торгів Шишига Вас. Ві
(прізвище, ініціали)

<•

(підпис )//'<?■ ту
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Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Н. І.
(прізвище, ініціали)

/%
(підпис)

мп

І
Ч
Ея:
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