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від 19.01.2015р.

1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний природний парк „Синевир”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3. Місцезнаходження: с. Синевир, 1626 Міжгірськогорайону Закарпатськоїобл. 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 Васшь
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@ 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: 274500 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 2015 року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі. прр-$упе\уг.пеі.иа
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
22.12.2014р. №155 (22.12.2014р.) номер оголошення 216831
3.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
22.12.2014р. №155 (22.12.2014р.) номер оголошення 216831-1
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування
переговорної
процедури
закупівлі,розміщеного
на
веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель:26.12.2014р. №159 (26.12.2014р.) номер
оголошення 223157
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 16.01.2015р. №169 (16.01.2015р.) номер оголошення 009798
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 15.12.2014р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 15.12.2014р., /Огод ООхв,
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Оноківці,вул. Головна, 57.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість),
414440.00грн. з ПДВ;
(цифрами)
(чотириста чотирнадцять тисяч чотиристо сорок 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 ЄДРПОУ/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:
12.01.2015р.,414440,00 грн. (чотиристо чотирнадцять тисяч чотиристо сорок грн. 00
коп.) з ПДВ.
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 Закону України "Про здійснення
державних закупівель": документи всі в наявності та відповідають встановленим
законодавством вимогам.
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 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
Д К 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 тічьки
певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
12. Склад комітету конкурсних торгів
Головний бухгалтер Субота Лідія Андріївна
Начальник ПЕВ С'ятиня Олена Гаврилівна
Провідний бухгалтер Кут Наталія Іванівна

В. В. Шишига

