
З Л Ї Ш І ’Д Ж ЕІІО  
Наказ Мініетерсі на 

економ і111 юі о  розншку 
і юрі іклі України 
15.09.2014 N 1106

О БҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник-
1.1. Найменування. Відділ освіти Воловецької РДА
1.2. Код за СДР1ЮУ: 40056237
1.3. Місцезнаходження. Україна, 89100,Закарпатська обл. емт Воловень, вул. Пушкіна 8.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по 
(кивкові, посада іа адреса, номер телефон) га телефаксу із зазначенням коду міжміського 
іелефонного зв'язку, електронна адреса). Віїгю ііович І апна Іванівна, в.о. начальника 
відділ освіїн Воловецької РДА, Україна, 89100, Закарпатська область, Воловецькнй 
район, см і. Воловень, вул. Пушкіна,8,іс.і. (03136) 2-44-98; факс (03136) 2-40-71, e-mail:
\ ovniaugftf ukrpost..ua
1.5. Дата прийня 11 я комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосу ванпя 
переговорної процедури закупівлі.21 січня 2016 року,16:00

2. Інформація про предмет закупівлі.
2 .1. 1 Іайменуванпя предмета закупівлі. Д К  016-2010 - 35.11.1 Електрична енергія (ДК 
02 і :20І5 093: Глекірична енері ія )
2.2. Кількість і о варі в або обсяі виконання робіт чи надання послуг.518062 кВт
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. ЗО ІІІ, ДНЗ Воловецького 
району, Закарпа гської області.
2.4. ( ірок поставки товарів, виконання рові і чн надання послуг, протягом 2016р

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
.1. 1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.
II AT  «Закарпа гі яобленерго»
3.2. Код за СДРІ 1()У/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131529
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, гелефон. 
іслсфакс. Україна, 89412, Закарпатськії1 «бласть, Ужгородський район, с.Оноківні вул. 
1 оловна,57 (03136) 2-27-05.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Згідно н 2 част.2 ст. 39 Закону 
України „Про ідійспсннн державних закупівель” , а саме: відсутності конкуренції (у тому 
числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 
м о ж е  бути укладено лише і  о д н и м  пост ачальннком, пі відсутності при цьому 
альтернативн

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі. Відсутність конку ренції па послуги, які можуть бути надані тільки 
певним виконавцем, за відсугносгі при ньому альтернатив и ідно ет.39 Закону України 
„Про здійснення державних закупівель” .

6. Документ и, що підтверджують наявніст ь умов застосування переговорної процеду ри 
закупівлі. Зведений перелік суб'єктів природних монополій №  »/и 119 (етаном на 
06.01.2016р)

В. о. начальника освіїн  
/ Голова комітету з конкурсних торгів


