ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Красноармійська міськрайонна філія Державної установи «Донецький
обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38531926
1.3. Місцезнаходження: Україна, Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Соціалістична,
буд.15, 85300
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): Нестеренко Лариса Володимирівна, діловод,
секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Соціалістична, буд. 15, приймальня, м.
Красноармійськ, Донецька область, 85300, тел./факс (06239)2-01-82, krasn-lab@ukr.net
1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі: 21.07.2015 р.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вод; постачання пари та гарячої води)
(код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 35.30.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 215,215 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи
надання послуг: Красноармійська
міськрайонна філія Державна установа «Донецький обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України».
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Комунальне підприємство «Красноармійськтепломережа»
3.2 Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32213475
3.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс: 85300, Україна, Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська,
4А, тел./факс.(0623)52-23-23
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: ч.2 ст.39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на товари, роботи чи 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 із закінченням строку дії договору на закупівлю пари та
гарячої води; постачання пари та гарячої води виникла потреба в оформлені нового
договору для придбання пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води у 2015
році в обсязі 215,215 Гкал, що, згідно чинних тарифів, встановлених для даного предмету
закупівлі, складає орієнтовно 384200,00 грн. на рік.
Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» № 263-IY від 02.06.2005 року,
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875- IY від 24.06.2004 року, на
виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 03.10.2007 року № 1198

комунальне підприємство «Красноармійськтепломережа» здійснює централізоване
постачання теплової енергії всім категоріям споживачів, в тому числі установам і
організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів.
Не укладання або несвоєчасне укладання договору з комунальним підприємством
«Красноармійськтепломережа» на централізоване постачання теплової енергії призведе
до припинення / обмеження постачання теплової енергії установі з 2015 року. Це
поставить під загрозу здоров’я працюючих, стане причиною виникнення надзвичайних
економічних та соціальних обставин, спричинить несвоєчасний початок опалювального
сезону 2015р., спричинить руйнування
об’єктів життєзабезпечення та порушення
робочого процесу.
На підставі вищезазначеного, Красноармійській міськрайонній філії
ДУ
«Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» необхідно
укласти договір з КП «Красноармійськтепломережа» на закупівлю пари та гарячої води;
постачання пари та гарячої води
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі:
- річний план закупівель на 2015 рік
- копія протоколу про обрання процедури закупівлі від 21.07.2015р.
- інформація про застосування переговорної процедури закупівлі;
- обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі;
- копія Статуту Комунальне підприємство «Красноармійськтепломережа»;
- копія Довідки ЄДРПОУ Комунальне підприємство «Красноармійськтепломережа»;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію Комунальне підприємство
«Красноармійськтепломережа» ;
-копія ліцензії Комунальне підприємство «Красноармійськтепломережа».

Секретар комітету з конкурсних торгів

________ ___
М.П.

Нестеренко Л.В..

