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ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі 

в одного учасника електричної енергії 

 

1. Замовник: 

 

1.1. Найменування: Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця Національної академії наук України 

 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417093 
 

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4; 01024 

 

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): 

Венгренюк Артем Васильович, головний інженер інституту; 01024, м. Київ, вул. Академіка 

Богомольця, 4, кімн. 104; (044) 256-24-02; 

 

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

(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна академія наук України 

(код ЄДРПОУ – 00019270) 

 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

процедури закупівлі в одного учасника:23.01.2014. 

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального та спеціального фондів держбюджету  

 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

 

3.1. Найменування предмета закупівлі: електрична енергія, код 35.11.1 

 

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 403583,0 кВт. 

 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:01024, м. Київ, вул. Академіка 

Богомольця, 4. 

 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з моменту укладання договору по 

31 грудня 2014 року  

 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

 

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

Публічне акціонерне товариство “Київенерго” 

 

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 00131305 

 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс: м. Київ, пл. І. Франка, 5, 01001; тел. (044)  201-0746 

 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: 

   - відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які 

можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за 
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відсутності при цьому альтернативи (пункт два частини другої статті 39 Закону України “Про 

здійснення державних закупівель” від 01 червня 2010 року N 2289-VI із змінами)); 

   - потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, 

стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або 

послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може 

призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з 

експлуатацією та обслуговуванням; {Пункт п'ять частини другої статті 39 доповнено згідно із 

Законом N 3681-VI від 08.07.2011} 

 

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

одного учасника: 

ПАТ “Київенерго” включено до Переліку суб’єктів природних монополій м. Києва на ринку 

постачання електричної енергії за регульованим тарифам і є єдиним постачальником електричної 

енергії за регульованим тарифом у м. Києві по вул.. Академіка Богомольця. 

 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: . 

1. Веб - сайт Антимонопольного комітету України  

http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article%3FshowHidden=1&art_id=143835  

“Перелік суб’єктів природних монополій м. Києва” 

2. Копія ліцензії АГ № 578468 на право провадження ПАТ “Київенерго” господарської 

діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

Заступник директора Інституту       _____________   Войтенко Н.В. 

 

 

http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article%3FshowHidden=1&art_id=143835

