
Вісник державних закупівель 

15.12.2012 р.    

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі в одного учасника  
 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: відділ освіти Сквирської райдержадміністрації 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02143778 

1.3. Місцезнаходження: Київська область, м. Сквира, вул. 

Богачевського,55. 09000.  Т./ф. (04468) 5-25-75. 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі: 

Заболотний Олександр Вікторович, начальник відділу освіти, м. Сквира, вул. 

Богачевського,55. т. 04568-5-25-75. 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого 

належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  

Відділ освіти. Код 02143778. 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення 

про застосування процедури закупівлі в одного учасника: «14»  грудня 2012 

року. 

2. Джерело фінансування закупівлі: районний бюджет. 

3. Інформація про предмет закупівлі:  

3.1. Найменування предмета закупівлі: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ для 

потреб навчальних закладів Сквирського району, код Державного 

класифікатора продукції та послуг ДК 40.10.1  

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 746 877 кВт. год. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  до межі 

розподілу балансової належності. 

         3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 1 січня 

2013 року - 31 грудня 2013 року включно.   
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи: Публічне акціонерне товариство "А.Е.С. Київобленерго" в 

особі Сквирського районного підрозділу  

4.2. Ідентифікаційний код: 23243188  

4.3. Місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс:  Київська 

область, м. Сквира, вул. Р.Люксембург,72. 09000. Тел./факс (04568) 5-13-35. 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:  

Відповідно до п.3 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», а саме: виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи 

послугах.  

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання 

процедури закупівлі в одного учасника:  

ПАТ «А.Е.С. Київобленерго» - спеціалізоване підприємство, яке є 

природним монополістом з передачі та постачання електричної енергії в межах 

Київської області та станом на 1 грудня 2012 р., на підставі укладених згідно з 



вимогами законодавства договорами, постачає електричну енергію близько 

848 500 побутовим і 22 500 юридичним споживачам.  

ПАТ «А.Е.С. Київобленерго» володіє необхідною кількістю обладнання та 

достатньою матеріально-технічною базою. Працівники Товариства мають 

необхідну кваліфікацію для здійснення діяльності з постачання електричної 

енергії місцевими (локальними) електричними мережами згідно з Ліцензією ПР 

№107. 

 ПАТ «А.Е.С. Київобленерго» має ліцензію на постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом та забезпечує електричною енергією  установи 

і організації, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, на 

встановленій територій ліцензованої діяльності.  

З метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних 

наслідків та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, а також зважаючи на те, що постачання електричної 

енергії  необхідно здійснювати з 01.01.2013 року відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації має термінову необхідність укласти договори з ПАТ 

«А.Е.С. Київобленерго» в особі Сквирського районного підрозділу на 

закупівлю електричної енергії для потреб навчальних закладів району в обсязі 

746 877 кВт. год.  

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі. 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів _________________/Заболотний О.В./ 

             М.П. 
 


