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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 Вх.№ 15015FX182924  

ВДЗ № № 181 
(31.01.2015) 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник:  

1.1. Найменування:  Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 Броварської 

міської ради 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22208853 

1.3. Місцезнаходження: буд 23-А, вул. Гагаріна, м. Бровари, Київської обл., Україна, 

07400. 
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):  
Прізвище, ім’я, по батькові: Жигулова Ольга Андріївна 

Посада: директор Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 

Телефон: (04594) 5-22-33 

Тел./факс: (04594) 6-26-30 

Е-mail: brovary-school7@ukr.net 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі. «27» січня 2015року 

2. Інформація про предмет закупівлі.  

2.1. Найменування предмета закупівлі. код 35.11.10 – Енергії електричної (постачання та 

транспортування) 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  
Постачання  енергії електричної-168000 кВт. 

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

м.Бровари .Київської обл..Гагаріна 23-А.07400. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень-грудень 2015 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.  

Публічне акціонерне товариство «Київобленерго» Броварський районний підрозділ 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
23243188 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс.  

07400.Україна. Київська обл. м. Бровари. вул. Вокзальна. буд 10. тел./факс (04594)5-44-60. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.  

ч.4 ст.2, п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 

відсутність конкуренції (утому 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. 

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 

процедури закупівлі.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14#n14


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 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:  

Лист  ПАТ «Київобленерго» Броварський районний підрозділ     

про підтвердження того, що ПАТ «Київобленерго» Броварський 

районний підрозділ є природнім монополістом з передачі та 

постачання електричної енергії в межах Київської області та 
займає монопольне становище на ринку надання послуг по 

постачанню електричної енергії в м.Бровари, Київської області.  

Дане підприємство включене до Переліку суб’єктів природних 

монополій Київської області, як таке, що займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринках з передачі та постачання 

електричної енергії в межах Київської області.  

Публічне акціонерне товариство «Київобленерго» Броварський 

районний підрозділ   має багаторічний досвід плідної співпраці 

щодо надання послуг по постачанню електричної енергії всіх 

категорій споживачів, в т.ч. для потреб бюджетних установ та 

організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, 

тобто є відповідна практика документально підтвердженого досвіду 

виконання зазначених договорів. 

 Публічне акціонерне товариство «Київобленерго» Броварський 

районний підрозділ   має ліцензію на здійснення послуг по 

постачанню електричної енергії за регульованим тарифом та 

забезпечує послугами по постачанню електричної енергії установи 

і організації, що фінансуються з державного та місцевих 

бюджетів, на встановленій територій ліцензованої діяльності.  

З метою безперебійного забезпечення  навчальних закладів міста, щодо 

здійснення послуг по постачанню енергії електричної  до 31.12.2015 року Броварська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 Броварської міської ради має потребу укласти 

договір з Публічним акціонерним товариством  «Київобленерго» Броварський 

районний підрозділ, на закупівлю енергії електричної– 168.0тис. кВт. 

 
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов 

застосування процедури закупівлі:  

1) Лист  ПАТ «Київобленерго» Броварський районний підрозділ     

про підтвердження того, що ПАТ «Київобленерго» Броварський 

районний підрозділ є природнім монополістом з послуг передачі та 

постачання електричної енергії в межах Київської області та 

займає монопольне становище на ринку надання послуг по 

постачанню електричної енергії в м.Бровари, Київської області. 

2) Копії ліцензій  №194762 серія АЕ  на право здійснення 

підприємницької діяльності з передачі електричної енергії 

місцевим (локальним) електричним мережам та  №194761 серія АЕ на 

право здійснення підприємницької діяльності з постачання  

електричної енергії за регульованим тарифом. 

 

  



6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі:  

 ст. 2, 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197 від 

10.04.2014 р.; 

 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» № 1682 від 20.04.2000 р.; 

 Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» № 

2479 від 09.07.2010 р.; 

 Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» № 4851 від 24 травня 2012 року; 

 пакет установчих документів Публічного акціонерного товариства 

«Київобленерго» 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

  

О.А.Жигулова 

                                    
 М.П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

 Матіяш Валентина Петрівна 

/04594/50052             

 

 

 

 

 


