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ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

 
1. Замовник 
 1.1. Найменування. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 03768026 
1.3. Місцезнаходження. 01001, м. Київ, вул.. Хрещатик,12 
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).  Липейко Максим Олександрович-голова комітету з конкурсних торгів, 
заступник директора Комунального підприємства  виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс», 01001 м. Київ, 
вул.. Хрещатик, 12, т. 044-5432282 
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник 
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).  
Департамент   освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), код за ЄДРПОУ  02147629 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника. 24.03.2014 р. 
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету. 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код класифікатора 35.11.1 Енергія електрична. 
(Постачання електричної енергії) 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1452925 кВт. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ , вул.. Шалетт,6 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  До кінця  2014 року 
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. 
ПАТ «Київенерго» СВП " Київські електричні  мережі"   
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.   
 ПАТ «Київенерго» код ЄДРПОУ 00131305. 
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.   
м. Київ, пл.. І. Франка,5   т.(044) 201-58-96, Філія  вул.. Мельникова,31, тел.(044) 201-07-43 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. 
Відповідно до п. 2  частини другої ст. 39 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель". 
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного 
учасника. 
 АЕК «Київенерго» включено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва на 
ринку передачі та розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами 
(станом на 01.06.2005) зі змінами та доповненнями, внесеними в установленому порядку, 
затвердженого розпорядженням   в. о. голови Відділення від 22.08.2005 р. № 39/6-р і погоджено 
Головою Антимонопольного комітету 19.10.2005 р. На даний час ніяких змін на вищезазначеному 
ринку не відбулось, тому АЕК «Київенерго» займає монопольне становище на ринку передачі та 
розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами у місті Києві, у межах 
розташування власних місцевих (локальних) електромереж. Враховую вищевикладене та 
відсутність конкуренції  (утому числі з технічних причин) на  послуги, які можуть бути     
поставлені тільки певним постачальником, комітетом з конкурсних торгів  КП «Спортивний 
комплекс» було прийнято рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. 
-   ліцензія  серії АГ № 500347; АГ № 578468; АГ № 578469. 
 
Заступник директора, 
 гоова комітету з конкурсних торгів                                                                               М. Липейко                  
  


