ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N 2 від 18 лютого 2014 року
1. Замовник:
1.1. Найменування: Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської
області..
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04366465.
1.3. Місцезнаходження: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка,
вул.Першотравнева, буд.59, 27552.
1.4. 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): Кравченко Віктор
Іванович, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів,
тел./факс (05236) 52454, e-mail: rada-vlasovka@at.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської області,
04366465.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги щодо передавання електричної енергії (послуги щодо
постачання електричної енергії) (вулиці Березова, Будівельна, Гамалії, Героїв Дніпра,
Грушевського, Долинська, Заводська, Зелена, Енергетична, Калинова, Колгоспна,
Космонавтів, Котельникова, Кременчуцька, Молодіжна, Незалежності, Жовтнева,
Першотравнева, Піщана, Перемоги, Полтавська, Приморська, Сергія Даниленка,
Труда, Чкалова, Чумацька, Шевченко, провулки Новий, Робочий в смт Власівка),
код ДК 016-2010 - 35.12.1.
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 15901 кВт.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Селищна рада (вул.Першотравнева, 59, смт Власівка);
Вуличне освітлення вулиць Березова, Будівельна, Гамалії, Героїв Дніпра,
Грушевського, Долинська, Заводська, Зелена, Енергетична, Калинова, Колгоспна,
Космонавтів, Котельникова, Кременчуцька, Молодіжна, Незалежності, Жовтнева,
Першотравнева, Піщана, Перемоги, Полтавська, Приморська, Сергія Даниленка,
Труда, Чкалова, Чумацька, Шевченка, провулків Новий, Робочий в смт Власівка (в
межах
території,
на
якій
розташовані
діючі
електромережі
ПАТ
«Кіровоградобленерго»).
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014 року.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного
учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на
якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного
учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, а якому замовником додатково розміщувалась інформація про
застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності):
www.rada-vlasovka.at.ua..
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в
одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України: № 6 (852) від 20.01.2014р., номер
оголошення 014799.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в
одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань
державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в
одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України: 014799/1.pdf до №014799, "ВДЗ" №6 (852) від 20.01.2014р.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:
№7 (853) від 23.01.2014 р., номер оголошення 027272.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №14 (860) від 17.02.2014 р.
номер оголошення 055891.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному
інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
08.01.14 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 09.01.14 р. смт Власівка.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 19700 грн. 00 коп.
(дев’ятнадцять тисяч сімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ПАТ
Світловодський РЕМ (в особі начальника Брайка С.В.).

«Кіровоградобленерго»

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
23226362.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Кіровоградська обл., м.Світловодськ,
вул.Обсерваторна, буд.16, 27500, e-mail: res_n@sv.kr.energy.gov.ua.
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю: 12.02.2014 р., 19700 грн. 00 коп. (дев’ятнадцять тисяч сімсот грн. 00 коп.) з
ПДВ.
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного
учасника (якщо таке мало місце).
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення
державних закупівель".
13. Інша інформація:
- об’єктивна відсутність конкуренції з технічних причин стосовно виконання послуг
щодо постачання електричної енергії на окремо взятій території селища, на якій
відповідно розташовані електромережі ПАТ «Кіровоградобленерго» (вулиці Березова,
Будівельна, Гамалії, Героїв Дніпра, Грушевського, Долинська, Заводська, Зелена,
Енергетична, Калинова, Колгоспна, Космонавтів, Котельникова, Кременчуцька,
Молодіжна, Незалежності, Жовтнева, Першотравнева, Піщана, Перемоги,
Полтавська, Приморська, Сергія Даниленка, Труда, Чкалова, Чумацька, Шевченко,
провулки Новий, Робочий в смт Власівка) (єдиний можливий постачальникприродній монополіст ПАТ «Кіровоградобленерго»), відповідно до пункту 2 частини
2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
- Дані Зведеного переліку суб’єктів природних монополій
(http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=97650&schema=main) № 74.
- Ліцензія серія АГ № 500310 видана Національною комісією регулювання
електроенергетики України (НКРЕ) ПАТ «Кіровоградобленерго» на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, строк дії ліцензії з 24.09.1996 р.
14. Склад комітету конкурсних торгів:
Кравченко В.І.

- заступник селищного голови - голова ККТ

Зінченко Г.С.

- начальник ПЕВ - заступник голови ККТ

Чернігова Л.І.

- спеціаліст апарату ради - секретар ККТ

Жуковська Т.Г. - головний бухгалтер селищної ради
Дудник О.Г.

- спеціаліст-економіст ПЕВ

Заступник селищного голови голова комітету конкурсних торгів

В.Кравченко

