
                                                                                            

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України 

15.09.2014  № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник.  
1.1. Найменування - Комунальний заклад Білоцерківської міської ради « Льодовий стадіон». 
1.2. Код за ЄДРПОУ  -  38286313 
1.3. Місцезнаходження - Київська обл., м. Біла Церква, вул. Молодіжна, 36, 09100 
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)   -  Багров Олександр Сергійович   - головний інженер, 
вул. Молодіжна, 36, 09100, тел. (04563) 7-73-23, lodovaarena@ukr.net.  
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі – 28 січня 2015 року 
2. Інформація про предмет закупівлі.  
2.1. Найменування предмета закупівлі -  (код ДК 016-2010 -  35.11.1 Енергія електрична: 
(послуги з постачання електроенергії нежитлового приміщення Комунального закладу 
Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»). 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг  - 1200 тис. кВт/год. 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг -  Київська обл., м. Біла Церква, 
вул.. Молодіжна, 36 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – до кінця   2015 року. 
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». 
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23243188. 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс: м. Київ-136, вул. Стеценка, 1-а, 04136, тел. (044)442-25-01, факс (044)443-03-04. 
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі -  п.2 ч.2.ст. 39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» 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  - Відповідно до переліку суб’єктів природних монополій Київської області 
ПАТ «Київобленерго» займає монопольне (домінуюче) становище на  ринку постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом  в межах території Київської області. 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі   - перелік підприємств - монополістів, які знаходиться на офіційному веб - сайті 
Антимонопольного комітету України за адресою в мережі Інтернет:  www.amc.gov.ua в рубриці: 
«Конкуренції» // «Зведений перелік суб’єктів природних монополій» // «Зведений перелік 
суб’єктів природних монополій  станом на 14.11.2014»  
- копія ліцензії НКРЕ України від 20.05.13 (сер. АЕ №194761), що видана ПАТ «Київобленерго» 
на постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 
- копія ліцензії НКРЕ України від 20.05.13 (сер. АЕ №194762), що видана ПАТ «Київобленерго» 
на передачу  електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів     О.С. Багров 
 
Однорог Т.А  – тел.. 098 333 25 28  - головний бухгалтер, член комітету з конкурсних торгів 
 
 


