
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

 

15124FX765974 
 

застосування переговорної процедури закупівлі  

енергії електричної (ДК 016:010 код 35.11.1 енергія електрична) 

 

1. Замовник.  

1.1. Найменування. Кіровоградська філія державної установи «Інститут охорони 

грунтів України» 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 38517232 

1.3. Місцезнаходження. вулиця Центральна, будинок 4, село Созонівка, 

Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27602 

1.4. Посадова особа замовника, Гульванський Ігор Миколайович директор -  голова 

комітету,  вулиця Центральна, будинок 4, село Созонівка, Кіровоградський район, 

Кіровоградська область, 27602, (0522) 31-54-18;  31-55-92, моб. 067-520-31-33,  

 E-mail: oblderzhrodjuchist@ukr.net 

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

переговорної процедури закупівлі. 18 грудня  2015 року 

2. Інформація про предмет закупівлі.  

2.1. Найменування предмета закупівлі. енергія електрична (ДК 016:2010 код 35.11.1 

енергія електрична) 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  

- обсяг постачання енергії електричної на 2016 рік становить –35,00 тис. кВт год. 

- вартість обсягу, який планується до закупівлі  на 2016 рік становить  

63873, 60 коп., в т.ч. ПДВ.  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вулиця Центральна, 

будинок 4, село Созонівка, Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27602 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 2016 рік 

3. Інформація про учасника процедури закупівлі.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14#n14
mailto:oblderzhrodjuchist@ukr.net


3.1. Повне найменування юридичної особи. Публічне акціонерне товариство 

«Кіровоградобленерго» , його структурний підрозділ Кіровоградський РЕМ 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 23226362 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи телефон, телефакс. Проспект Комуністичний, 

будинок 15, місто Кіровоград Кіровоградська область 25015 , його структурний 

підрозділ проспект Комсомольський, 23, с. Соколівське, Кіровоградський район, 

Кіровоградська область, 27641 (0522) 35-73-45 

 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Враховуючи об’єктивну 

відсутність конкуренції з технічних причин щодо розподілу та передачі енергії електричної 

(єдиний можливий постачальник – природній монополіст ПАТ «Кіровоградобленерго»).  

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

процедури закупівлі. Переговорна процедура відповідно до частини 2 ст.39 Закону.  

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі. Відповідно до установчих документів наданих установою та реєстру 

суб’єктів природних монополій розміщеного на офіційному сайті НКРЕКП . 

 

 

 

 

 

 

Директор голова конкурсних торгів І.М.Гульванський 

 

 

 


