Інформаційний бюлетень
«Вісник державних закупівель»
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі
в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Києво-Святошинська районна рада Київської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04054748
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Янтарна, 12, 03170
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35414002022256 в ГУДКСУ у Київській області,
МФО 821018
1.5. 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): Лисевич Світлана Леонідівна, начальник
відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер – секретар
комітету з конкурсних торгів, м. Київ, вул. Янтарна, 12, кім. 37, тел. (044) 450-04-92,
факс (044) 450-04-96, kbctdbx@ukr.net
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Києво-Святошинська районна рада Київської області, 04054748
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для
друку, не для оприлюднення): 150 522 грн. 00 коп. (сто п’ятдесят тисяч п’ятсот двадцять
дві гривні 00 копійок)
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для
оприлюднення): -------3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.ksrr.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична (постачання електричної
енергії) Код ДК 016:2010 – 35.11.1
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 121498 кВт/год
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: адмінбудинки за адресою
м. Київ, вул. Янтарна, 12, Янтарна, 12А та проспект Перемоги 126
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014 року
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Публічне акціонерне
товариство «Київенерго», 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5, тел. (044) 201-07-16

7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції: 150 522 грн. 00 коп. (сто п’ятдесят тисяч п’ятсот двадцять
дві гривні 00 копійок)з ПДВ.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару): --------8. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів,
голова Києво-Святошинської районної ради
М.П.

_______________

/Луцюк В.В./

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Києво-Святошинська районна рада Київської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04054748
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Янтарна, 12, 03170
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): Лисевич Світлана Леонідівна, начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення, головний бухгалтер – секретар комітету з конкурсних
торгів, м. Київ, вул. Янтарна, 12, кім. 37, тел. (044) 450-04-92, факс (044) 450-04-96,
kbctdbx@ukr.net
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Києво-Святошинська районна
рада Київської області, 04054748
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника: « 06 » лютого 2014 року
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична (постачання електричної
енергії) Код ДК 016:2010 – 35.11.1
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 121498 кВт/год
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі по лотам:
адмінбудинки за адресою м. Київ, вул. Янтарна, 12, Янтарна, 12А та проспект
Перемоги 126
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31 грудня 2014 року
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
4.2. Ідентифікаційний код: 00131305
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи,
телефон, телефакс: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5, тел. (044) 201-07-16
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель», а саме: відсутність 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: Відповідно до статті 5 Закону України від 20.04.2000 року № 1682-ІІІ
«Про природні монополії» (зі змінами) та п. 7 розпорядження Антимонопольного
комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання
та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», ПАТ «Київенерго» є
монополістом на ринку постачання електричної енергії в місті Києві та входить до
переліку суб’єктів природних монополій, який розміщено на офіційному сайті
Антимонопольного комітету України
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

Голова Комітету з конкурсних торгів ___________________/ Луцюк В.В./

