
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління статистики у Чернігівській  області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02363072
1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 37, 14000
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі: Козар Тетяна
Володимирівна – заступник начальника Головного управління, голова комітету з конкурсних торгів,
Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 37, 14000,  Тел. (0462) 675-059, факс (0462) 675-027, е-mail:
post@chernigivstat.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 37508596.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника: « 11 » лютого  2013року
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 – Енергія електрична
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 261200кВт/год
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: органи державної статистики
Чернігівської області
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень–грудень 2013р.
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго"
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 22815333
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс: 14000, м. Чернігів, вул. Горького, 40, тел. (0462) 654-559, факс (0462) 654-759
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до п.2 ч.2 ст.39
Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме: процедура закупівлі в одного
учасника застосовується як виняток за 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 відсутності при цьому альтернативи.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в
одного учасника: Публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" включено до Переліку
суб'єктів природних монополій Чернігівської області на ринку передачі та розподілу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами в межах Чернігівської області з часткою100%.  За
таких умов зміна виконавця є неможливою і вибір процедури закупівлі повністю відповідає умовам
пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
Закон України "Про природні монополії", Лист Чернігівського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України від 11.02.2013р. №02-2/620.

Заступник начальника Головного управління
статистики у Чернігівській області,
голова комітету з конкурсних торгів Т.В.Козар
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