ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» Житловокомунального господарства м.Краматорська.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31944772
1.3. Місцезнаходження. Фактична адреса:бул. Краматорський, 22, м.Краматорськ,
Донецька обл., 84331; Юридична адреса: бул. Краматорський, 47, м.Краматорськ, Донецька
обл., 84331

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). Кажан Олена Григорівна, спеціаліст 1 категорії,
секретар комітету з конкурсних торгів, Донецька обл., м.Краматорськ, бул.Краматорський,
22, тел./факс (06264) 7-90-93, електронна адреса jivhik@mail.ru

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі.13.10.2015
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код за ДКПП 016:2010 – 35.30.1 «Пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої води».
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 154,8356 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м.Краматорськ,
нежитлові будівлі за адресами бул.Краматорський, 47, бул. Краматорський, 22,
вул. 1 Травня, 4
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31 грудня 2015 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.
Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03337119
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. пров. Земляний, 2, Донецька обл., м.Краматорськ, 84307, (06272) 2-00-11
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. пункт 2 частини 2 статті 39
Закону «Про здійснення державних закупівель» - 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.
Відповідно до існуючих схем постачання теплової енергії м.Краматорська, нежитлові
будівлі за адресами бул.Краматорський, 47, бул. Краматорський, 22, вул. 1 Травня, 4
приєднані
до
тепломереж
Обласного
комунального
підприємства
«Донецьктеплокомуненерго». Згідно з Законом України «Про природні монополії»
ОКП «Донецьктеплокомуненерго» є суб’єктом природних монополій відповідно до
виданої ліцензії на постачання теплової енергії за регульованим тарифом, що
підтверджене зведеним переліком суб’єктів природних монополій на сайті
Антимонопольного комітету України. На ринку постачання теплової енергії за
адресами бул.Краматорський, 47, бул. Краматорський, 22, вул. 1 Травня, 4 відсутня
конкуренція, тому що постачання теплової енергії від інших тепломереж неможливе
з технічних причин.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі.
-річний план закупівель на 2015 рік зі змінами КП «СЄЗ»;
- протокол переговорів по переговорній процедурі закупівлі між КП «СЄЗ» ЖКГ
м.Краматорська та ОКП «Донецьктеплокомуненерго»;
- п.2. ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII
від 10.04.2014р. – 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;
- зведений перелік суб’єктівприродних монополій на сайті Антимонопольного
комітету України;
- ліцензія НКРЕКП на постачання теплової енрегії № 597416 від 12.06.2012;
- ліцензія НКРЕКП на транспортування теплової енрегії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами № 597415 від 12.06.2012;
- ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енрегії (крім діяльності з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) № 597414 від 12.06.2012.
Голова комітету з конкурсних торгів ________________
Пономарьов О.О.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
вик. Кажан О.Г. (06264) 7-90-93

