
ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі  

в одного учасника  

 

     1. Замовник:  

 

     1.1. Найменування: Власівська селищна рада м.Світловодська 

Кіровоградської області.  

 

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04366465.  

 

     1.3. Місцезнаходження: 27552, Кіровоградська область, м.Світловодськ, 

смт.Власівка, вул.Першотравнева, буд.59.  

 

     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): заступник 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Кравченко Віктор 

Іванович, тел./факс (05236)52454, e-mail: rada-vlasovka@at.ua 

 

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

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

Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської області, 04366465.  

 

     1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника: 09.01.2014 р..  

 

     2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.  

 

     3. Інформація про предмет закупівлі:  

 

     3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги щодо передавання 

електричної енергії (послуги щодо постачання електричної енергії) (вулиці 

Висоцького, Дніпровська, Ентузіастів, Лівобережна, Лісна, Молодіжна, 

Паркова, Сонячна, Східна, Труда, Центральна в смт Власівка),                          

код ДК 016-2010 - 35.12.1.  

 

     3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 164097 Квт. 

 

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

          ДНЗ «Буратіно» (вул.Східна, буд.6-а, смт Власівка).   

         КУ «Лікарська амбулаторія» (вул.Східна, 3, смт Власівка).   

         Будинок культури (вул.Труда, 35, смт Власівка).   

         Бібліотека (вул.Висоцького, 1, смт Власівка).   

         Вуличне освітлення вулиць Висоцького, Дніпровська, Ентузіастів, 

Лівобережна, Лісна, Молодіжна, Паркова, Сонячна, Східна, Центральна в смт 



Власівка (в межах території, на якій розташовані діючі електромережі ВАТ 

«Полтаваобленерго»). 

 

     3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2014 

року.  

 

     4. Інформація про учасника процедури закупівлі:  

 

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

фізичної особи: Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» (начальник 

Андрієвський Сергій Геннадійович).  

 

     4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 00131819.  

 

     4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної 

особи, телефон, телефакс: 39601, Полтавська область, м.Кременчук,           

вул.60 років Жовтня, буд.8, тел./факс (0536) 747296, (0536) 747273.  

 

     5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: п.2 ч.2 ст.39 

Закону України „Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010р.          

№ 2289-VI - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на 

послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності 

при цьому альтернативи. 

 

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

процедури закупівлі в одного учасника: на вулицях Висоцького, Дніпровська, 

Ентузіастів, Лівобережна, Лісна, Молодіжна, Паркова, Сонячна, Східна, 

Центральна в смт.Власівка м.Світловодська розташовані діючі електромережі, 

по яких ПАТ «Полтаваобленерго» здійснює надання послуг з постачання 

електроенергії. 

  

     7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі: 

 1.Дані Зведеного переліку суб’єктів природних монополій 

(http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=97650&schema=main)      

№ 92. 

 2.Ліцензія серія АГ № 578519 видана Національною комісією 

регулювання електроенергетики України (НКРЕ) ПАТ «Полтаваобленерго» на 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом, строк дії ліцензії з 

19.09.1996 р.. 

  

 

Заступник селищного голови, 

голова комітету конкурсних торгів                                             В.Кравченко 


