
ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1.Замовник:
1.Найменування: Комунальний заклад "Запорізька обласна універсальна 
наукова бібліотека імені О.М.Горького" Запорізької обласної ради.
1.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02222012.
1.Місцезнаходження: проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69095
1.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): Жаворонков Геннадій 
Євгенович, головний інженер, проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69095; тел.
(061)701-70-41, тел./факс: (061) 787-53-54; e-mail: zounb@yandex.ua
1.Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 
замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 
Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької 
обласної державної адміністрації, 02228109.
1.Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 11.01.2013.

2.Джерело фінансування закупівлі: обласний бюджет.
3.Інформація про предмет закупівлі:

3.Найменування предмета закупівлі: 40.10.1 (електрична енергія).
3.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 185,7 тис. 
квт/год.
3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: проспект Леніна, 
142, м. Запоріжжя, 69095.
3.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 
2013 р.

4.Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи: ВАТ "Запоріжжяобленерго".
4.Ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер: 00130926.
4.Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 
телефон, телефакс: вул. Сталеварів,14 м. Запоріжжя, 69035; тел./факс: (061)286-
33-67.

5.Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: 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: послуги з енергопостачання закладу надає ВАТ 
"Запоріжжяобленерго". Технічна можливість отримання електричної енергії від інших 
постачальників відсутня. На підставі вищевикладеного необхідно укласти договір з 
ВАТ "Запоріжжяобленерго" на 2013 рік для закупівлі електричної енергії у кількості 
185,7 тис. квт/год. на суму 210407 грн. 00 коп.
7.Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури 
закупівлі:

•копія Статуту;
•копія Свідоцтва про державну реєстрацію;
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•копія Ліцензії на постачання теплової енергії.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора                                                                                             Н.А. Купреєва


