ОБҐРУНТУВАННЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Державний архів Одеської області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494385.
1.3. Місцезнаходження: місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18,
65026.
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, e-mail) : Білоусова Лілія
Григорівна – заступник директора Державного архіву Одеської області,
місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18, каб. № 5, 65026,
телефон/факс (048) 722-80-25, initochko@te.net.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ) : Одеська обласна державна адміністрація, код ЄДРПОУ:
00022585.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування процедури закупівлі в одного учасника: 05.03.2012 р.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України
на 2012 рік КПКВК ДБ 7851010 «Здійснення виконавчої влади в
Одеській області».
3.Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: Код ДК 016-97: 40.30.1 «Послуги з
постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)».
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 126,01479 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: місто Одеса,
вулиця Жуковського,
будинок 18, 65026; місто Одеса, вулиця
Пироговська, будинок 29, 65023.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: на 2012р.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи: Комунальне підприємство «Теплопостачання міста
Одеси»
Директор Агуца Сергій Володимирович
4.2. Ідентифікаційний код: 34674102
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації
фізичної особи, телефон, телефакс: місто Одеса, вулиця Балківська,
будинок 1-Б, 65110, телефон: (0482) 30-18-18, факс: (0482) 30-18-48.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:
На підставі пункту 2 частини другої ст. 39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» № 2289 – VI (відсутність 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:
Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» визнано
таким, що займає монопольне становище, здійснює передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
та є єдиним постачальником електричної енергії за регульованим
тарифом на підставі ліцензії від 05.10.2005 року серія АБ № 220548
споживачам м. Одеси та Одеської області, тому ніякий інший суб’єкт
господарювання не в змозі здійснити постачання електроенергії. Згідно
ст. 39 Закону, найбільш прийнятною процедурою закупівлі електричної
енергії є процедура закупівлі в одного учасника.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування
процедури закупівлі:
1. Копія Статуту.
2. Копія Довідки про включення до ЄДРПОУ.
3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію.
4. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємств.
5. Копія Довідки про взяття на облік платника податку (4-ОПП).
6. Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
7. Копія Ліцензії ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго»
Серія АБ № 220547 передача електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами.
8. Копія Ліцензії ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго»
Серія АБ № 220548 на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом.
9. Копія довіреності від 30.12.2011 р. № 149 на укладання та
підписування договорів на постачання електричної енергії зі
споживачами.

Голова комітету з конкурсних торгів,
Заступник директора
Державного архіву Одеської області

Л.Г.Білоусова

