
ОБҐРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник:  
1.1. Найменування. 
Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної 
служби України. 
1.2. Код за ЄДРПОУ.  
37763687. 
1.3. Місцезнаходження.  
Вул. Жовтневої революції, 139, кімн. 407,  м. Харків, Жовтневий район,   
61157.  
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). 
Сурков Олег Юрійович, заступник Директора, голова комітету з конкурсних 
торгів; вул. Жовтневої революції, 139,  м. Харків, Жовтневий район, 61157,  
телефон: (057) 712-44-05, факс (057)  712- 52- 96, ddsfd@ukr.net 
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів рішення замовника про 
застосування переговорної процедури закупівлі.  
23.01.2015. 

2. Інформація про предмет закупівлі. 
2.1. Найменування предмета закупівлі. 
Передавання електричної енергії, код 35.12.1 (послуга з постачання 
електроенергії). 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 
Обсяг послуг  199959,63 кВт./год  
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
Вул. Жовтневої революції, 139,  м. Харків, Жовтневий район,   61157.  
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
Строк надання послуг з 01.02.2015 по 31.12.2015. 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи. Акціонерна компанія «Харківобленерго». 
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
00131954. 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної 
особи, телефон, телефакс.  
Вул. Плеханівська, 149, м. Харків, Комінтернівський район, 61037,       
телефон: (057) 739-57-88;  факс: (057) 739-57-83. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.   
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Відсутність  конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному 
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

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

Державний департамент страхового фонду документації  підключений 
до мереж постачання електричної енергії, які належать Акціонерній компанії 
«Харківобленерго». Інших мереж постачання електричної енергії в районі 
розташування Департаменту не існує. За результатами дослідження ринку 
постачання електричної енергії встановлено, що АК «Харківобленерго» займає 
монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання електричної енергії 
за регульованим тарифом в межах території Харківської області (включаючи 
м. Харків). 

Зважаючи на це, постачання електричної енергії Державному 
департаменту страхового фонду документації може здійснити тільки  
АК «Харківобленерго». 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування 
переговорної процедури закупівлі.  
Перелік суб’єктів природних монополій Харківської області.  

 
 
Заступник Директора, голова комітету  
з конкурсних торгів Сурков О.Ю.                                  ______________________ 

                                                                                                                                                                                                  (підпис, МП) 


