
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного
                                                             розвитку і торгівлі України

           15 вересня 2014 року № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
            1.1. Найменування: Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-
ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 14028539.
1.3. Місцезнаходження: 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 телефону та телефаксу із зазначенням

коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Смачило Іван
Михайлович, директор школи-інтернат, Тернопільська обл. ,м. Тернопіль ,вул. Лесі
Українки 9-А,індекс46011, тел/факс(0352 )24-30-62,E-mail:internatbux@mail.ru

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про

застосування переговорної процедури закупівлі: 14.01.2015р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010: 35.30..

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: теплова енергія
555,46 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Лесі Українки,
корпус 9-А, м. Тернопіль, індекс 46011.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень
2015року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної

особи: Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»
Тернопільської міської ради
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

14034534.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,

телефон, телефакс: : Тернопільська обл. .м. Тернопіль, вул. І.Франка, 16, індекс 46001,
тел./факс (0352)25-25-39,52-26-68,52-75-93.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до ч. 2 п. 2 ст.
39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII,



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 ч.2 ст.5 Закону України «Про природні монополії»,
зведений перелік суб'єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом
України на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій у сфері житлово-
комунального господарства, що формується національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють
суб’єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних
монополій у відповідній сфері  або органами виконавчої влади, що здійснюють функції
такого регулювання до створення зазначених комісій.
   Відповідно до пункту 7 Положення про складання та ведення переліку суб’єктів
природних монополій, затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 28.11.2012 р. № 874-р, зведений перелік суб’єктів природних монополій
розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному  веб-сайті Антимонопольного
комітету України ( http://www.amc.qov.ua).

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»
Тернопільської міської ради, станом на  01.01.2015 року  входить до вище

зазначеного переліку та займає монопольне становище на ринку передачі теплової
енергії місцевими (локальними) тепловими мережами та є суб’єктом господарювання,
який здійснює господарську діяльність з передачі теплової енергії на території міста
Тернополя.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної

процедури закупівлі:
- Закон України «Про природні монополії»;
- Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р;
-   входить до переліку суб'єктів природних монополій Тернопільської області;

Голова комітету з конкурсних
торгів

Смачило І.М.
(прізвище, ініціали)

     _______________
(підпис) М. П.


