ОБГРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА

1. Замовник:
1.1. Найменування: Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
Ступенів Тернопілської облради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14028539
1.3. Місцезнаходження поштовий індекс:46011, м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 9-А
1.4.Посадова особа замовника відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я,по
батькові) посада та адреса, номер телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного
зв’язку, e-mail: Смачило Іван Михайлович голова комітетуз конкункрснихторгів,46011,
м. Тернопіль Тернопільська область, вул. Лесі Українки 9-А,телефон/факс(0352)24-30-62
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Департамент освіти і науки ТОДА 02145903
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі одного учасника: 03 січня2014 р.
2. Державне фінансування закупівлі: кошти обласного бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі : пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010- 35.30.1.)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 499 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 46011, м. Тернопіль, вул. Лесі
Українки, 9-А
3.4. Строк поставки товарів виконання робіт, надання послуг:протягом 2014 року.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище ім’я,по батькові фізичної особи:
Комунальне підприємство теплових
мереж»Тернопільміськтеплокомуненерго»Тернопільської міської ради.
4.2. Ідентифікаційний код: 14034534
4.3. Місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон.
телефакс: 46001 ,Тернопільська область, м.Тернопіль,вул.І.Франка,16 (0352)25-25-39,5226-68,52-75-93.
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.2ч.2ст.39
Закону України”Про здійснення державних закупівель» від08.07.11р.№3681-VI, а
саме:відсутності 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 .

6. Причина обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в
одного учасника: по причині відсутності конкуренції на послуги,які можуть бути надані
тільки певним постачальником(виконавцем),при цьому немає
альтернативи,замовником обрано процедуру закупівлі в одного учасника.
-Закупівля послуг пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води є виключно
обов»язковою для стабільного проходження опалювального сезону. Не укладення з
КПтеплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»Тернопільської міської
ради.договора на закупівлю постачання теплової енергії в гарячій воді може призвести до
негативних соціальних процесів та небажаних наслідків.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі:
-копію витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
(ЄДР) у кількості 1 записів: особи:від08.12.1997р.;
-копію Статуту підприємства від 03.04.2012р№16461050008004336;
-копію довідки з ЄДРПОУ-АА №671559;
-копію ліцензії на постачання теплової енергії –Серія АВ№581717від07.06.2012р.№3

Голова комітету з конкурсних торгів:
М.П.

І.М.Смачило.

