
Обгрунтування 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Комунальна установа «Тернопільський міський 
палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 14033003
1.3. Місцезнаходження: Україна, 46018 м. Тернопіль, вул. Миру,6.
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, електронна адреса): 
Мізюк Ірина Ігорівна -  заступник директора по господарській 
роботі голова комітету з конкурсних торгів комунальної установи 
«Тернопільський міський палац культури «Березіль» ім. Леся 
Курбаса» тел. (0352) 53-29-93, факс (0352) 53-31-13, (067) 35-32-807, 
e-mail: pkberezil ter@ukr.net
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування переговорної процедури закупівлі: 21.12.2015р.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля електричної енергії 
(код 35.11.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги 
з закупівлі електричної енергії 164,383 кВг/год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
м. Тернопіль, вул. Миру,6;
м. Тернопіль , бульвар Шевченка, 27.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
до 31.12.2016р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи: В.о. голови правління Юхимець І.Ю., Відкрите 
акціонерне товариство «Тернопільобленерго».
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 00130725
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної 
особи, телефон, телефакс: м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2, 46010, 
тел. (0352) 52-15-03.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: пп. 2 ч. 2 статті 
39 Закону України „Про здійснення державних закупівель” відсутність 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи
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послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним 
постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування 
переговорної процедури закупівлі: У зв’язку з нагальною потребою
послуги з закупівлі електричної енергії для структурних підрозділів 
Тернопільської міської ради необхідно провести переговорну процедуру 
закупівлі. За висновком антимонопольного комітету України Відкрите 
акціонерне товариство «Тернопільобленерго» є єдиним постачальником 
електричної енергії у м. Тернополі.

Відповідно до існуючих схем електропостачання м. Тернополя,
забезпечення електричною енергією ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса 
здійснюється від мереж, що знаходяться на балансі ВАТ
«Тернопільобленерго», тому електропостачання від інших електромереж 
неможливо з технічних причин.

Не укладення договору на закупівлю електричої енергії ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса з ВАТ «Тернопільобленерго» призведе до 
небажаних наслідків та створення загрози зриву постачання електричної 
енергії.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі :Офіційний веб-портал антимонопольного комітету 
України, який підтверджує, що ВАТ «Тернопільобленерго» включено до 
«Переліку суб’єктів природних монополій» .

Заступник директора ПК «Березіль» 
по господарській роботі, 
голова комітету з конкурсних торгів


