ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування Управління праці та соціального захисту населення Дзержинської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26000411
1.3. Місцезнаходження 85200, Україна, Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Чапаєва, буд.1.
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). Ушакова Вікторія Анатоліївна – бухгалтер територіального центру
соціального обслуговування, м. Дзержинськ, Донецька область, вул. Чапаєва, 1, 85200, тел.
(06247 )4-06-51, телефакс (06247) 4-21-79, e-mail: main@r21.gutszndn.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник(повне
найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Виконавчий орган Дзержинської міської
ради, ЄДРПОУ 0452889.
1.6 Дата, яка стоїть на протоколі прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування процедури закупівлі в одного учасника.
2. Джерело фінансування закупівлі:місцевий бюджет.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі електрична енергія – 40.10.1
3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 107640 кВт/г ____
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 85200, Україна, Донецька область,
м. Дзержинськ, вул. Чапаєва, буд.1, УПСЗН Дзержинської міської ради.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2012 року
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи :
ПАТ «Донецькобленерго» Дзержинський РЕМ
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 00131268
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,телфакс:
Україна, м. Горлівка, Донецька область, пр. Леніна, 11; 84601, тел. (0624) 57-83-59;
факс (0624) 57-81-15
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Відповідно до вимог п.2
ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010року зі
змінами внесеними Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань державних закупівель » № 3681-VI від 08.07.2011 року, а саме: 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: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.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі:ст. 39 Закон України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010
року зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань державних закупівель» № 3681-VI від 08.07.2011року; ВВР

Голова комітету з конкурсних торгів
М.П.
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