
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

 застосування переговорної процедури закупівлі  

 
     1. Замовник:  

     1.1. Найменування. Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту 

     1.2. Код за ЄДРПОУ. 02548133. 

     1.3. Місцезнаходження   вул. Шевченка,130, м. Люботин, Харківська обл., 62433 . 

     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, електронна адреса). Агєєва Ольга Олександрівна, директор, голова комітету з 

конкусних торгів, адреса: 62433,Харківська обл., м. Люботин, вул. Шевченка,130, телефон: (057) 7-

248-427, телефакс: (057) 7-248-427, e-mail: lplzts@mail.ru. 

     1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних  торгів  замовника рішення про застосування переговорної 

процедури закупівлі . 29.12.2014р. 

     2. Інформація про предмет закупівлі:  

     2.1. Найменування предмета закупівлі. Передавання електричної енергії -  35.12.1 

     2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 150900  кВт/год. 

     2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Люботинський професійний ліцей 

залізничного транспорту 

     2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. лютий-грудень 2015 р. 

     3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:  

     3.1. Повне  найменування юридичної особи або прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи. ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» Відокремлений підрозділ «Енергозбут». 

     3.2. Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 26058451. 

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

телефакс.61052,м.Харків,вул.Червоноармійська,7,тел.-724-58-10. 

     4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Відсутність конкуренції (у тому числі з 

технічних причин) на на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено з 

одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи  

(п.2, ч.2, ст39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"). 

     5. Причини  та  обставини,  якими  керувався замовник під час застосування переговорної 

процедури закупівлі. Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, 

внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено з одним постачальником, за відсутності при 

цьому альтернативи(п.2 ч.2 ст.39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель").. 

     6. Документи,  що  підтверджують   наявність   умов застосування переговорної процедури закупівлі. 

Копія статуту ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», копія Положення про 

відокремлений підрозділ «Енергозбут», копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ), копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, копія ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом, копія ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі 

електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, копія ПОСТАНОВИ щодо 

встановлення на грудень 2014 року роздрібних тарифів на електроенергію, копія довідки про банківські 

реквізити ВП «Енергозбут» ДП «ПЗ, копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 

вартість, довіреність на повноваження начальника ВП «Енергозбут» ДП ПЗ.  

 

Директор, 

Голова комітету з конкурсних торгів      ________________    О. О. Агєєва  
                                                                                                                 (підпис, М.П.) 

 


