ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Управління освіти Краматорської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02142885
1.3. Місцезнаходження. вул. 19 Партз’їзду, б.56, Донецька обл., м. Краматорськ, 84301
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). Ананських Наталія Вікторівна – заступник
начальника управління освіти Краматорської міської ради, Варфоломієва Анжеліка
Володимирівна – секретар комітету з конкурсних торгів, вул. 19 Партз'їзду, буд. 56,
Донецька обл., м. Краматорськ, тел. (06264) 56487, тел./ф (06264) 50152, e-mail:
kramgoroo_dz@ukr.net
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі. 04.11.2015р.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі.
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (код по ДК 016:2010 35.30.1)
2 лоти (лот 1 – централізоване постачання теплової енергії в гарячій воді для ЗОШ № 2,
3,4,6,17,18,26,31,33, ДНЗ № 6,8,9,11,64,67,71,80,87,91,92;
лот 2 - централізоване постачання теплової енергії в гарячій воді для ЗОШ № 1,10,11,16,
20,21,23,30, НВК №32, ДНЗ № 5,96,97, групи централізованого забезпечення)
(35.30.12-00.00)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
лот 1 – 1054,500 Гкал, лот 2 – 536,330 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Лот 1 - м. Краматорськ ЗОШ № 2,3,4,6,17,18,26,31,33, ДНЗ № 6,8,9,11,64,67,71,80,87,91,92;
Лот 2– м. Краматорськ ЗОШ №1, №10, №11, №16, №20, №21, №23, №30, НВК №32, ДНЗ
№5, №96, №97, група централізованого забезпечення
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. листопад – грудень 2015р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.
Лот 1 – Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго»
Лот 2 - Комунальне виробниче підприємство «Краматорська тепломережа»
Краматорської міської ради
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Лот 1 - 03337119, лот 2 - 00131133
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс.
лот 1 - провулок Земляний, буд. 2, Донецька обл., м. Краматорськ, 84307,
тел. (06272) 2-00-11
лот 2 - вул. Орджонікідзе, буд. 2Б, Донецька обл., м. Краматорськ, 84301,
тел. (06264) 3-50-70

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» № 1197-VIІ від 10.04.2014 - відсутність конкуренції (у тому числі
з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі.
Статтею 5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000р. № 1682-ІІІ та
пунктом 6.4 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р
«Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних
монополій» встановлено, що перелік суб'єктів природних монополій (далі - Перелік)
складається та ведеться Антимонопольним комітетом України та в установленому порядку
розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. Обласне
комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» та Комунальне виробниче
підприємство «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради займає монопольне
становище на ринку постачання теплової енергії Донецької області, що підтверджено
зведеним переліком суб’єктів природних монополій на сайті Антимонопольного комітету
України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), встановлює тариф на теплову енергію.
Лот 1. Відносини, пов’язані з виробництвом, постачанням та використанням теплової
енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності
функціонування систем теплопостачання, та захисту прав споживачів та працівників сфери
теплопостачання регулюється Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 №
2633-IV (із змінами та доповненнями). Відповідно до цього Закону та Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» № 1875 від 24.06.2004 на виконання постанови КМУ «Про
затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення» від 03.10.2007р. № 1198 ОКП «Донецьктеплокомуненерго»
здійснює централізоване постачання теплової енергії всім категоріям споживачів, в тому
числі установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
Відповідно до існуючих схем теплопостачання м. Краматорська, забезпечення тепловою
енергією об’єктів закладів управління освіти ЗОШ № 2,3,4,6,17,18,26,31,33, ДНЗ № 6,8,9,11,
64,67,71,80,87,91,92 здійснюється від мереж що знаходяться на балансі ОКП «Донецьктеплокомуненерго» і технічна можливість теплопостачання від інших мереж відсутня.
Не укладення договору на закупівлю послуг з централізованого постачання теплової
енергії для закладів управління освіти Краматорської міської ради з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» Краматорської міської ради призведе до негативних соціальних процесів
та небажаних наслідків, а також до створення загрози зриву опалювального сезону.
Лот 2. Відносини, пов’язані з виробництвом, постачанням та використанням теплової
енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності
функціонування систем теплопостачання, та захисту прав споживачів та працівників сфери
теплопостачання регулюється Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 №
2633-IV (із змінами та доповненнями). Відповідно до цього Закону та Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» № 1875 від 24.06.2004 на виконання постанови КМУ «Про
затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення» від 03.10.2007р. № 1198 КВП «Краматорська тепломережа»
Краматорської міської ради здійснює централізоване постачання теплової енергії всім
категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного
та місцевих бюджетів.
Відповідно до існуючих схем теплопостачання м. Краматорська, забезпечення
тепловою енергією об’єктів закладів управління освіти ЗОШ № 1,10,11,16,20,21,23,30, НВК

№32, ДНЗ № 5,96,97, групи централізованого забезпечення здійснюється від мереж, що
знаходяться на балансі КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради і
технічна можливість теплопостачання від інших мереж відсутня.
Не укладення договору на закупівлю послуг з централізованого постачання теплової
енергії для закладів управління освіти Краматорської міської ради з КВП «Краматорська
тепломережа» Краматорської міської ради призведе до негативних соціальних процесів та
небажаних наслідків, а також до створення загрози зриву опалювального сезону.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі.
- зведений перелік суб’єктів природних монополій на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України.
- ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії АВ
№597416, АВ №597414, АВ №597415, АЕ №642506, АЕ №642504, АЕ №642507, АД
№041871, АД №041872, АД №041873.

Заступник начальника управління освіти,
голова комітету з конкурсних торгів

Н.В. Ананських

