ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
№ 2 від « 04» березня 2014 року
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: Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 72, 83114.
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, e-mail): Артьомова Олена Павлівна; заступник голови
комітету з конкурсних торгів, провідний інженер; вул. Рози Люксембург, 72, м. Донецьк,
83114; номер телефону: (062) 342-75-52, факс: (062) 311-52-27, (062) 342-90-18; e-mail:
kkt@fti.dn.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Національна академія наук України, код за ЄДРПОУ – 00019270.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування: код 35.11.1 - енергія електрична (енергія електрична) - 2610000
кВт/год
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2610000 кВт/год
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2014 р.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). www.fti.dn.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного
учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
№038619, “ВДЗ” №8/4 (854/4) від 29.01.2014 р.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в
одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних
закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. No. 001731, Announcer of
the Public Purchasing, No. 6 (185) dated 11.02.2014
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в
одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України. 038619/1 від 29.01.2014 р.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель: №039925, “ВДЗ” №10 (856) від
03.02.2014 р.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України. №053321, “ВДЗ” №14(860) від 17.02.2014 р.
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4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована у міжнародному інформаційному
виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України. №002179, Announcer of the Public Purchasing, №7 (186) dated 18.02.2014
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 28.01.2014 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 28.01.2014 р., 16-00, вул.
Рози Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114, кімн. 211.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 3511350,00 грн. (три
мільйони п’ятсот одинадцять тисяч триста п’ятдесят грн. 00 коп.)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
00131268.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. просп. Леніна, 11, м. Горлівка, Донецька обл.,
84601, тел.: (0624) 57-83-59, тел./факс.: (0624) 57-81-15.
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
11.02.2014 р.
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
Ціна за одиницю товару (електричної енергії) визначається відповідною Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) про
встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для Учасника на відповідний
розрахунковий період.
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника
(якщо таке мало місце). —
12. 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».
Згідно з ч.3 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 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:
1) проведення процедури запиту цінових пропозицій;
2) 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.
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» (серія АД №036309 на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, дата видачі ліцензії 20.04.2012 р.)
13. Інша інформація.
Співробітництво з ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» триває протягом всього існування
Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О.Галкіна НАН України. Інститут знаходиться в
межах місцевих (локальних) електромереж, що належать ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».
У відповідності до статті 191 Господарського кодексу України на продукцію (послуги)
суб’єктів господарювання – природних монополістів встановлюються державні ціни. Державне
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регулювання цін здійснюється зокрема шляхом встановлення фіксованих державних та
комунальних цін або шляхом запровадження обов’язкового декларування зміни цін.
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» входить до Зведеного переліку суб’єктів природних
монополій, ведення якого покладено на Антимонопольний комітет на підставі статті 5 Закону
України «Про природні монополії» зі врахуванням змін до цього закону, що набули чинності з
8 січня 2013 року.
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» як природна монополія в межах розташування власних
електромереж здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом для установ
та організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів.
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 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, 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.
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,
- Правила користування електричною енергією;
- Ліцензія НКРЕ на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, серія АД
номер 036309, дата видачі ліцензії 20.04.2012 р.
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
України, від 26.12.2013 р. № 1740 «Щодо встановлення на січень 2014 року роздрібних тарифів
на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до
формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України»;
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
України, від 25.01.2014 р. № 50 «Щодо встановлення на лютий 2014 року роздрібних тарифів на
електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до
формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України»;
- Лист Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України від 11.10.2013 р. № 05-38/4089;
- Зведений перелік суб’єктів природних монополій.
14. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з
конкурсних торгів):
Ракітянський О.І.
- заступник директора з загальних питань, голова комітету,
Артьомова О.П.
- провідний інженер, заступник голови комітету,
Коваленко Л.П.
- завідуюча відділом, секретар комітету,
Долгопольська Н.М.
- заступник головного бухгалтера, член комітету,
Казакова Л.О.
- провідний інженер, член комітету,
Каменєв В.І.
- старший науковий співробітник, член комітету,
Макмак І.М.
- старший науковий співробітник, член комітету.
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора із загальних питань,
Ракітянський Олексій Іванович
_________________________________
(підпис, М. П.)
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