
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник.  

1.1. Найменування: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України.  

1.2. Код за ЄДРПОУ: 23213365.  

1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Генуезька, 22, 65009.  

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): Насипаний Віталій Іванович – секретар комітету конкурсних 

торгів, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 101, тел. (048)70597-81, Nasvit@oridu.odessa.ua.  

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

переговорної процедури закупівлі: 13 листопада 2015 року Протокол №4/2 засідання комітету з 

конкурсних торгів Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України.. 

2. Інформація про предмет закупівлі.  

2.1. Найменування предмета закупівлі: «Енергія електрична» (35.11.1) за ДК 016:2010. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

- навчальний корпус, в обсязі 26,0 тис. кВт*годин, 

- гуртожиток, в обсязі 67,0 тис. кВт*годин; 

- реактивна енергія – 21,1 тис. кВАр*годин. 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

Навчальний корпус, вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009; 

Гуртожиток, вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009.  

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 р.  

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 

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

акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» Південний РЕМ.  

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131713. 

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

вул. Миколи Боровського, 28 "б", м. Одеса, 65031.  

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником відповідно п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» 2) у разі 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: переговорна процедура обрана Замовником відповідно до частини 2 статті 39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» у зв’язку з відсутністю конкуренції (у тому 

числі з технічних причин) – в місті Одеса забезпечити потреби Замовника та його структурних 

підрозділів протягом 2015 року в обсязі 114,1 тис. кВт*годин може лише Публічне акціонерне 

товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» виробничий філіал Південний 

Район електромереж, за відсутності при цьому альтернативи. 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 

Закон України «Про здійснення державних закупівель», Зведений перелік суб’єктів природних 

монополій розміщений на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (№з/п 102)  

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=113896&schema=main  

 

Директор інституту                                          М.М.Іжа  

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14#n14

