
ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 

 

 1. Замовник:  

 

 1.1. Найменування. Дніпродзержинський енергетичний технікум 

 

 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.  00129337  

 

 1.3. Місцезнаходження.  51918, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 

                                                      вул. Енергетиків, 36 

 

 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, e-mail).  

 

 Равва Сергій Дмитрович – завідувач практики- голова комітету з конкурсних торгів,  адреса: 

51918, Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. Енергетиків, 36, т. (0569) 55-19-98,  

e-mail  det_dndz@ukr.net.  

 

  1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі.  23.01.2015 р.  

 

 2. Інформація про предмет закупівлі:  

 

 2.1. Найменування предмета закупівлі. Код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016:2010  – 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води. 

 

 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 550 Гкал  

 

 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.  

       51918, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул. Енергетиків,36  

       51918, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул. Краснопресненська, 4  

 

 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. протягом  2015 року.  

 

3. Інформація про учасника процедури закупівлі:  

 

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

Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа»      
 

 3.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків.  03342573  

 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс.  51914, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 168, 

 тел./ф. (0569) 55-15-55  

 

4. Умови застосування процедури закупівлі. Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України 

№1197-VІІ від 10.04.14 р. «Про здійснення державних закупівель» а саме: відсутності 

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 обрання процедури закупівлі.  

Відповідно до Закону України №2633-ІV від 02.06.2005р. «Про теплопостачання», правил 

користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

№1198 від 03.10. 2007 р. та ліцензії АВ №597387 на виробництво теплової енергії (крім 

діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних 

або поновлювальних джерел енергії), ліцензії АВ №597388 на транспортування теплової 

енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, ліцензії АВ 

№597389 на постачання теплової енергії, що видані Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері комунальних послуг Комунальне підприємство 

Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» здійснює послуги міської 

служби теплопостачання всім категоріям споживачів, в тому числі установам  і організаціям, 

що фінансуються з державного і місцевих бюджетів Згідно абзацу десятому частини першої 

ст.5 Закону України № 1682-III від 20.04.2000 р. «Про природні монополії» централізоване 

постачання теплової енергії знаходиться в стані природної монополії. Згідно абзацу 

четвертому частини першої ст.1 Закону України № 1682-III від 20.04.2000 р. «Про природні 

монополії», суб’єктом природної монополії є суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-

якої форми власності (монопольне утворення), який виробляє (реалізує) товари на ринку, що 

перебуває у стані природної монополії. Таким чином комунальне підприємство 

Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа»   являється  суб’єктом 

природної монополії та займає відповідне монопольне положення підтверджено на веб-порталі 

антимонопольного комітету amc.gov.ua  

На підставі вищезазначеного Дніпродзержинському енергетичному технікуму необхідно 

укласти договір з комунальним підприємством Дніпродзержинської міської ради 

«Дніпродзержинськтепломережа» на постачання теплової енергії в обсязі 550 Гкал.   

 

  6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування  переговорної процедури 

закупівлі.  

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України №1198 від 03.10. 2007 р. та ліцензія (АВ №597387 від 22.02.2012 р.) на виробництво 

теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях. 

Теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), ліцензія (серія АВ 

№597388 від 22.02.2012 р.) на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, ліцензія (АВ №597389 від 22.02.2012 р.) на постачання 

теплової енергії. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                              С. Д. Равва 


