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). Рекрут Олена Вікторівна, заступник директора з
фінансів, заступник голови 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.03.09.2015
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код за ДКПП 016:2010 19.20.2 - Паливо рідинне
та газ; оливи мастильні (засоби змащування - Олива YUKO SEMI-SYNTHETIC 10W40;
Олива 10МГ2К; Олива індустріальна i40A; Олива YUKO MOTOMIX; Мастило пластичне
Літол-24).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Олива YUKO SEMISYNTHETIC 10W40 – 35 л; Олива 10МГ2К – 100 л; Олива індустріальна i40A – 50 л; Олива
YUKO MOTOMIX – 10 л; Мастило пластичне Літол-24 – 5 кг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м.Краматорськ
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.
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ВИРОБНИЧО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПРОТЕХ»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 13540086

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. бул. Машинобудівників, буд.20, Донецька обл., м.Краматорськ, 84313,
(06264) 4-17-17, 4-18-18
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. п.2 ст.39 Закону України «Про
державні закупівлі» від 10.04.2014р.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі.
Нагальна потреба в мастильних матеріалах і відповідно до п.2. ст. 39
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі
«якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність
достатньої кількості учасників».
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі.
-інформація про результати запиту цінових пропозицій ( інформація про відміну
торгів за лотами) №171939, "ВДЗ" №304(30.07.2015) від 30.07.2015 реєстраційний
номер 15075XX527401;
-інформація про результати запиту цінових пропозицій - інформація про відміну
торгів за лотами через недостатню кількість учасників, оприлюднено №186264, "ВДЗ"
№322(26.08.2015) від 26.08.2015 реєстраційний номер 15084XX563771;
-річний план закупівель на 2015 рік зі змінами КП «СЄЗ»;
- протокол переговорів по переговорній процедурі закупівлі між КП «СЄЗ» ЖКГ
м.Краматорська та ПМ ВВП «ПРОТЕХ»;
- ст.39 Закону України «Про державні закупівлі» від 10.04.2014р.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів ________________
Рекрут О.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
вик. Кажан О.Г. (06264) 7-90-93

