ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державне спеціалізоване підприємство

«Центральне
підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»).

1.2. Код за ЄДРПОУ. 37197102.
1.3. Місцезнаходження. Вул. Кірова, 52, Київська обл., м. Чорнобиль, 07270.
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).
Сич Сергій Володимирович, заступник начальника ВМГЗ (секретар комітету з
конкурсних торгів), вул. Кірова, 52, каб. 2, Київська обл., м. Чорнобиль, 07270, тел./факс
(04593) 5-10-74, e-mail: tk_complex@ukr.net.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення
про застосування переговорної процедури закупівлі. 15.02.2016.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. 35.11.1 (09310000-5, енергія
електрична), 2 лоти:
Лот 1 - енергія електрична для підтримки екологічно безпечного стану у зонах
відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення та для захоронення твердих
радіоактивних відходів в межах заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС;
Лот 2 – енергія електрична для комплексу «Вектор» та експлуатації його об’єктів.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот 1 – 385 270 кВт.год.
Лот 2 – 813 900 кВт.год.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Лот 1 – м. Чорнобиль, Київська область, ПЗРВ «Буряківка» на території зони
відчуження.
Лот 2 – Комплекс виробництв «Вектор» на території зони відчуження.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Протягом 2016 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. Код ЄДРПОУ 23243188.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс. Вул. Стеценка, 1-а, м. Київ, 04136, тел./факс (044) 494 43 20,
Факс: (044) 443 03 04

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель». (відсутність 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.
Враховуючи відсутність окремих Законів України, що визначають особливості
здійснення закупівлі електричної енергії, які визначені частиною четвертою статті 2 Закону
України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон), сфера застосування якого
розповсюджується до всіх замовників та закупівель товарів, за умови, що вартість предмета
закупівлі товару дорівнює або перевищує 200 тис. грн. Замовник зобов’язаний здійснити
закупівлю електричної енергії на 2016 рік із дотриманням вимог цього Закону.
Правовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між
виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами електричної енергії юридичними особами та фізичними особами (крім населення), регламентуються Законом
України «Про електроенергетику» та Правилами користування електричною енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (№417-96) із змінами та доповненнями.
Договір про постачання електричної енергії укладається постачальником електричної
енергії за регульованим тарифом з усіма споживачами та субспоживачами (крім населення),
об'єкти яких розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом.
Постачання електроенергії ДСП «ЦППРВ» можливе виключно з ресурсів ПАТ
«Київобленерго», яке є правонаступником всіх прав та обов’язків ДАЕК «Київобленерго»,
що створена відповідно до Указу Президента України від 04.04.1995 № 282/95 та наказу
Міністерства енергетики та електрифікації України від 02.08.95 р. № 141 та заснована
державою в особі Міністерства палива та енергетики України.
У зв’язку з цим, закупівлю електричної енергії необхідно здійснювати за
переговорною процедурою закупівлі.

6. Документи, що підтверджують
переговорної процедури закупівлі.

наявність

умов

застосування

Закон України „Про електроенергетику ” № 575/97 – ВР від 16.10.1997р.;
Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України „Про затвердження Правил користування електричною енергією ” № 28 від
31.07.1996р;
Указ Президент України від 04.04.1995 № 282/95 “Про структурну перебудову
в електроенергетичному комплексі України”;
Указ Президента України від 21.04.1998 № 335 «Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України»;
Указ Президента України від 27.12.2005р. №1863/2005 “Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року “Про стан
енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її
забезпечення ”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 №753 “Про порядок
видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на
провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням
електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії,
виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ”;
Витяг зі Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 01.02.
2016 (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=97650&schema=main.);
Витяг з Реєстру суб’єктів природних монополій, затвердженого НКРЕКП,
станом на 01.02.2016 (http://www.nerc.gov.ua/?id=11993).

Голова комітету з конкурсних торгів –
заступник директора

Ю.І. Рейхтман

