ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Комунальний заклад "Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей" Кіровоградської обласної ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 23683214.
1.3. Місцезнаходження: вулиця Короленка, будинок 50, місто
Кіровоград, 25005.
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):
Лисенко Юрій Петрович, директор – голова комітету, вулиця
Короленка, будинок 50, місто Кіровоград, 25005, телефон: 0522342095,
csprd-kr@ukr.net.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення
про застосування переговорної процедури закупівлі: 26 листопада 2014
року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води, код 35.30.1.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 230
Гкал, послуги з централізованого постачання теплової енергії.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вулиця
Короленка, будинок 50, місто Кіровоград, 25005.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січеньгрудень 2015 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи: Дочірнє підприємство "Кіровоградтепло"
Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр науково-технічних
інновацій української нафтогазової академії".
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків: 33142568.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс: вулиця Кутузова, будинок 23/16, місто
Кіровоград, 25030, телефон: 0522569837.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до
п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
(зі змінами) від 10 квітня 2014 року № 1197-VII, а саме: 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: централізоване постачання теплової
енергії можливе виключно постачальником ДП «Кіровоградтепло» ТОВ
«ЦНТІ УНГА», який маючи ліцензію на виробництво теплової енергії,
транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими
мережами,
постачання
теплової
енергії,
видану
Міністерством з питань житлово-комунального господарства України
серія АВ №345067, здійснює господарську діяльність та є суб’єктом
природних монополій на ринку централізованого постачання теплової
енергії в межах міста Кіровограда, де знаходяться належні йому мережі.
Не укладання договору з ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»
призведе до припинення, або обмеження постачання теплової енергії
комунальному закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей" Кіровоградської обласної ради та зриву опалювального сезону
2015 року.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі: довідка ДП «Кіровоградтепло» ТОВ
«ЦНТІ УНГА» про те, що ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»
здійснює господарську діяльність та є суб’єктом природних монополій
на ринку централізованого постачання теплової енергії в межах міста
Кіровограда, де знаходяться належні йому мережі з жовтня 2004 року;
ліцензія на виробництво теплової енергії, транспортування її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії, видану Міністерством з питань житловокомунального господарства України серія АВ №345067 від 12.06.2007
року; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА».
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