ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710
Найменування: Одеська обласна прокуратура
Код за ЄДРПОУ: 03528552
Місцезнаходження: вул. Пушкінська,3, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65026
Для потреб Одеської обласної прокуратури та її структурних підрозділів 26 січня 2021 року
оголошено переговорну процедуру закупівлі послуг із забезпечення перетікань реактивної
електричної енергії № UA-2021-01-26-000771-c:
1) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності):
ДК 021:2015 код 65310000-9 – «Розподіл електричної енергії» (послуги із забезпечення
перетікань реактивної електричної енергії (ДК 021:2015 код 65310000-9 Розподіл
електричної енергії).
2) кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:
- кількість (об’єм) поставки: 461 500 кВАр/год;
- місце поставки: згідно документації, а саме:
№
Найменування об’єкта Замовника
Адреса об’єкта Замовника
1
2
3

Одеська обласна прокуратура (головна
адмін.будівля)
Одеська обласна прокуратура
(підрозділ)
Одеська обласна прокуратура
(підрозділ)

65026, м. Одеса,вул. Пушкінська, 3
65026, м. Одеса,вул. Дерибасівська, 4
65026, м. Одеса,вул. Жуковського, 16

4

Одеська обласна прокуратура
(підрозділ)

65026, м. Одеса,вул. Жуковського, 11

5

Одеська обласна прокуратура
(підрозділ)

65007, м. Одеса,
вул. Середньофонтанська, 14а

6

Одеська обласна прокуратура
(підрозділ)

65074, м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 2А

7

Одеська обласна прокуратура
(підрозділ)

65014, м. Одеса,пров. Лермонтовський, 1

Одеська місцева прокуратура №1

65059, м. Одеса,вул. Краснова, 10

Одеська місцева прокуратура №2

65091, м. Одеса,вул. Головківська,1

Одеська місцева прокуратура №3

65009, м. Одеса,вул. Черняховського, 6

Одеська місцева прокуратура №4

65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 89

Котовська місцева прокуратура

66100, м. Балта, вул. Вишнева, 16

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Котовська місцева прокуратура

66300, м. Подільськ, пр-т Шевченка, 10

Котовська місцева прокуратура

66200, смт. Саврань, вул. Карначова, 3

Білгород-Дністровська місцева
прокуратура

67700, м. Б-Дністровський, вул.
Незалежності, 39

Комінтернівська місцева прокуратура

67000, смт. Миколаївка, вул. Центральна, 5

Іллічівська місцева прокуратура

68004, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума,
9/102-Н

Роздільнянська місцева прокуратура

67400, м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 8

3) очікувана вартість предмета закупівлі:
60 000,00 грн. (шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.
4) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
з 01.01.2021 по 31.12.2021 року
5) обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні,
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - є єдиною
організацією на території, в межах якої розташовані місця надання необхідних послуг.
Альтернатива закупівлі послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії в
інших організаціях відсутня з технічних причин.
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» та
Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій,
затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. №
874-р, Антимонопольний комітет України складає Зведений перелік суб’єктів природних
монополій. До Зведеного переліку включаються суб'єкти господарювання (юридичні особи),
які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії
та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що
здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій. Зведений перелік суб'єктів
природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України. Згідно із Зведеним переліком суб'єктів природних
монополій за результатами дослідження ринку розподілу електричної енергії та послуги із
забезпечення перетікань реактивної електричної енергії в межах території Одеської області
відповідно до постанови НКРЕКП № 1345 від 06.11.2018, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» займає монопольне (домінуюче) становище. Таким
чином, на території м. Одеси та Одеської області АТ «ДТЕК Одеські електромережі» є
єдиним можливим учасником для проведення переговорної процедури закупівлі послуг із
забезпечення перетікань реактивної електричної енергії.
Відповідно до частини першої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»
(далі-Закон) переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і
відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо
ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури
закупівлі. Зокрема, відповідно до ч.4. п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі»
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи,
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання за наявності відсутності конкуренції з технічних причин.

