ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-03-09-000932-a

1. Найменування замовника:

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.
Попова

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

01180116

3. Місцезнаходження замовника:

65029, Україна, Одеська обл., Одеса, Кузнечна,1

ЛОТ 3 — Лот 4
4. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

5. Коди
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або обсяг
виконання робіт
чи надання
послуг

7. Місце поставки товарів або 8. Строк
місце виконання робіт чи
поставки
надання послуг
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Електрична
енергія

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична
енергія

25000 Кіловатгодина

67772, Україна, Одеська
область, ., БілгородДністровський р-н., смт
Затока, Лиманський район,
База відпочинку «Електрон»

до 31 грудня
2017

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження
(для юридичної особи) або
місце проживання (для
фізичної особи) учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

Публічне акціонерне
товариство «Українська
залізниця» виробничого
структурного підрозділу
«Одеського
регіонального відділення
філії «Енергозбут»

40150221

65012, Україна, Одеська
область, Одеса,
Старосінна площа, 35

58 545 UAH
з ПДВ

380487274033

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 2 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
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні,
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі):
Згідно розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р
«Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних
монополій», Публічне акціонерне товариство Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»
входить до зведеного переліку суб’єктів природних монополій, який розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України. Тому, за відсутністю конкуренції (у тому числі з
технічних причин), на відповідному ринку, замовник може придбати електроенергію лише в одного
постачальника, а саме у Публічне акціонерне товариство Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго» (виробничий підрозділ Центральний РЕМ, Південний РЕМ, Лиманський РЕМ,
Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» виробничого структурного підрозділу
«Одеського регіонального відділення філії «Енергозбут» ).

