ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05420497
1.3. Місцезнаходження: вул. Рози Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114
1.4. Відповідальний за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Артьомова Олена Павлівна, тел.: (062) 342-7552, тел./факс: (062) 311-52-27, (062) 342-90-18, E-mail: kkt@fti.dn.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник
найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна академія наук України, 00019270

(повне

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в
одного учасника: 18.12.2013 р.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівель:
3.1. Найменування предмета закупівель: код 35.11.1 - енергія електрична - 2610000 кВт*год
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 2610000 кВт*год
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. січень – грудень 2014 р.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Публічне акціонерне
товариство “ДТЕК Донецькобленерго”.
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 00131268
4.3.Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. просп.Леніна,
11, м. Горлівка, Донецька обл., 84601, тел.: (0624) 57-83-59, тел./факс.: (0624) 57-81-15.
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 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.
Співробітництво з ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» триває протягом всього існування Донецького фізикотехнічного інституту ім. О.О.Галкіна НАН України. Інститут знаходиться в межах місцевих (локальних)
електромереж, що належать ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97
№575/97-ВР (із змінами та
доповненнями) та Указу Президента від 23.11.2011 № 1059/2011 ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи
на її передачу та постачання місцевими (локальними) електромережами регулюються Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). Діяльність з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом в Україні здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії, яку має ПАТ «ДТЕК
Донецькобленерго».
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» займає монопольне становище на ринку передачі та розподілу
електроенергії місцевими (локальними) електромережами.
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» є постачальником електричної енергії за регульованим тарифом для
установ та організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів. Ціна за одиницю товару визначається
відповідною Постановою НКРЕ про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для Учасника на
відповідний розрахунковий період. З урахуванням зазначеного обсяги постачання електричної енергії можуть бути
зменшені.
Таким чином, враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо закупівлі електричної
енергії (єдиний можливий постачальник-природний монополіст ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ЄДРПОУ
00131268), у даному випадку відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» може бути застосована процедура закупівлі у одного учасника.
На підставі вищезазначеного Донецькому фізико-технічному інституту ім. О.О.Галкіна НАН
України необхідно укласти договір з ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» на постачання електричної
енергії за регульованим тарифом в обсязі 2610000 кВт*год.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
- Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.97 №575/97-ВР,
- Указ Президента «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» від
23.11.2011 № 1059/2011,
- Ліцензія НКРЕ на постачання електричної енергії, серія АД номер 036309,
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, від
22.11.2013 р. № 1487 «Щодо встановлення на грудень 2013 року роздрібних тарифів на електроенергію з
урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для
споживачів на території України».
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора з загальних питань

О.І. Ракітянський

