ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Харківський національний університет
будівництва та архітектури
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02071174
1.3. Місцезнаходження. Вул. Сумська, буд. 40, Харківська обл., м.
Харків, Київський р-н, 61002
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).
Шмигун Євгеній Іванович, проректор з адміністративно-господарської
роботи; вул. Сумська, буд. 40, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н,
61002; тел. (057) 700-01-60, факс (057) 700-02-50; office@kstuca.kharkov.ua
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення
про застосування переговорної процедури закупівлі. 13.05.2015 року
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Розподіляння електричної
енергії (постачання електричної енергії), код за ДК 016: 2010 — 35.13.1;
(35.13.10-00.00)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 400
000 кВт/год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Об'єкти
замовника в м. Харкові
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Протягом 2015 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи. Акціонерна компанія «Харківобленерго»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків. 00131954
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс. Вул. Плеханівська, буд. 149, Харківська обл., м.
Харків, Комінтернівський р-н, 61037; тел. (057) 731-10-71, факс (057) 73124-86
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Пункт 2

частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 року №1197-VII, (зі змінами): переговорна
процедура закупівлі застосовується замовником як виняток 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. Підставою для обрання саме цієї
процедури є чинне законодавство України про природні монополії.
Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії»
зведений
перелік
суб'єктів
природних
монополій
ведеться
Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб'єктів
природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що
формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб'єкти
природних монополій, - національними комісіями регулювання природних
монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що
здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.
Згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету України N
874-р від 28.11.2012 «Про затвердження Порядку складання та ведення
зведеного переліку суб'єктів природних монополій», - зведений перелік
суб'єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на
офіційному
веб-сайті
Антимонопольного
комітету
України
(http://www.amc.gov.ua).
Розпорядженням голови Харківського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України від 20.02.2014 № 16-рп
визнано, що Акціонерна компанія “Харківобленерго” (ідентифікаційний
код — 00131954) займає монопольне (домінуюче) становище на ринку
постачання електричної енергії за регульованим тарифом в межах
території Харківської області (включаючи м. Харків), на якій розташовані
електричні мережі, що належать акціонерній компанії “Харківобленерго”
та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж акціонерної
компанії “Харківобленерго” або від приєднаних до мереж акціонерної
компанії “Харківобленерго” інших власників електричних мереж, які не
мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом за підсумками 2013 року, з часткою 100%; про що зазначено
Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного
комітету України в листі від 16.01.2015 за вих. № 02-26/1-175.
При цьому право надання послуг, що є предметом закупівлі,
замовникові цим учасником, підтверджується відповідними ліцензіями
Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
Неукладення договору про закупівлю на постачання
вищезазначених послуг може призвести до негативних соціальних процесів
та небажаних наслідків, зокрема відсутності постачання електричної

енергії в 2015 році на об'єктах Харківського національного університету
будівництва та архітектури, в м. Харкові.
На підставі вищезазначеного, керуючись пунктом 2 частини 2 статті
39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014
№ 1197-VІІ (зі змінами), замовник обрав для здійснення закупівлі
розподіляння електричної енергії (постачання електричної енергії), код за
ДК 016: 2010 — 35.13.1; (35.13.10-00.00), переговорну процедуру закупівлі ,
яка застосовується замовником як виняток 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.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі.
 Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000р. № 1682-III
 Розпорядження Антимонопольного комітету України N 874-р від
28.11.2012 «Про затвердження Порядку складання та ведення
зведеного переліку суб'єктів природних монополій»
 Лист
Харківського
обласного
територіального
відділення
Антимонопольного комітету України від 16.01.2015 за вих. № 02-26/1175
 Ліцензія
Національної комісії регулювання електроенергетики
України (НКРЕ) серії АВ № 399829, видана акціонерній компанії
«Харківобленерго» на право здійснення діяльності: передача
електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами
 Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики
України (НКРЕ) серії АВ № 399830, видана акціонерній компанії
«Харківобленерго» на право здійснення діяльності: постачання
електричної енергії за регульованим тарифом

Проректор з
адміністративно-господарської роботи

Шмигун Є.І.

