Протокол переговорів
Від 14 січня 2015року № 4

м. Тернопіль

Присутні:
Від замовника торгів: Тернопільською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат І-ІІІ
ступенів Тернопільської обласної ради в особі голови комітету з конкурсних торгів
Смачила І.М., заступника голови комітету з конкурсних торгів Висоцької Г.П., секретаря комітету з
конкурсних торгів Любчик М.Р., члени комітету з конкурсних торгів Сохацький Д.В., Дребіт Н.М.
Від учасника торгів: І.Ю.Юхимець директор ВАТ Тернопільобленерго
Порядок денний:
1.Проведення переговорів на закупівлю енергія електрична-35.11.1кодДК 016:2010.
2.Погодження основних умов типового договору затвердженого наказом Мінекономіки від
27.07.2010року №925.
Виступили:
1.Смачило І.М. проінформував присутніх про те, що за інформацією Тернопільського обласного
територіального відділення антимонопольного комітету України ВАТ Тернопільобленерго
включено в «Перелік суб'єктів природних монополій», яке здійснює діяльність на ринку надання
послуг з постачання, передачі та розподілу енергії електричної місцевими (локальними)
електромережами. На запит отримана інформація, що підтверджує відповідність ВАТ»
Тернопільобленерго» кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» (далі Закон), а саме: наявність обладнання та матеріально
технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід,
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність
фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,
довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
Закон передбачає закупівлю енергії електричної , як закупівлю по переговорні процедурі
закупівлі ст39 п.2 через відсутність конкуренції (у тому числі технічних причин) на відповідному
ринку внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи. Згідно ст.39 Закону переговорна процедура закупівлі - це
процедура, яка використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає
договір про закупівлі з учасником після проведення з одним або кількома учасниками.
За відповідними розрахунками для освітлення приміщень, які використовуються закладом
потрібно 78218 кВт год. Очікуване фінансування енергія електрична -124000,00 гривень з ПДВ.
2.І.Ю.Юхимець
керівник
ВАТ
Тернопільобленерго
підтвердив інформацію, що підприємство є монополістом в сфері надання енергії електричної.
Підприємство
готове
надавати
якісні
послуги цілодобово відповідно до вимог чинного законодавства, що регулюють діяльність
в сфері енергії електричної та інших нормативно-правових актів України згідно діючих
тарифів на 2015 р.
Підприємство погоджується на виконання умов договору на суму 124000,00 (сто
двадцять чотири тисячі гривень, 00 коп.),в цінах, що діють в січні 2015 року оскільки
тарифи на електроенергію встановлюються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики.
Вирішили:
Погодити ціну та основні умови договору (додається), які розроблені на основі типового
договору, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 року № 925, а у
випадку акцепту конкретизувати його умови.
Від замовника
Дребіт Н.М.
Смачило І.М.

Від учасника
Любчик М.Р.

Висоцька Г.П.

Сохацький Д.В.

директор

І.Ю.Юхимець

