ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник
1.1. Найменування: Державний архів Кіровоградської області;
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494480
1.3. Місцезнаходження: вул. Академіка Корольова, 3, м. Кіровоград, 25030.
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): Маренець Лілія Володимирівна, заступник директора-головний зберігач фондів, голова
комітету з конкурсних торгів, вул. Академіка Корольова, 3, м. Кіровоград, 25030, тел.: (0522)373165;
тел./факс: (0522)373195, dakiro@ukrpost.ua,
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної
процедури закупівлі: 08.06.2015
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(теплопостачання) код 35.30.1 (35.30.11-00.00) ДК 016:2010.
2.2. Кількість
товарів
або
обсяг
виконання
лот 1 - 172,126 Гкал, лот 2 – 101,41 Гкал.

робіт

чи

надання послуг: теплопостачання

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - Державний архів
Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3, м. Кіровоград, 25030; лот 2 – Державний архів
Кіровоградської області, вул. В’ячеслава Чорновола, 1-Г, м. Кіровоград, 25015.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи: лот 1 - ДП
„Кіровоградтепло” ТОВ „Центр науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії”;
лот 2 - КП „Теплоенергетик”.
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: лот 1 - 33142568;
лот 2 - 24153576
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: лот 1 вул. Кутузова, 23/16, м. Кіровоград, 25030, тел.: (0522) 56-73-90, 56-98-37, тел./факс.: (0522) 56-73-90,
56-98- 37; лот 2 - вул. Ливарна,1, м. Кіровоград 25002, тел.: (0522) 56-56-91, тел./факс.: (0522) 56-56-91.
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: Відповідно до п.2 ч.2 ст. 39 Закону України
№ 1197-VII "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 керувавсь замовник під час обрання переговорної процедури: відсутність
конкуренції (в тому числі з технічних причин) та враховуючи той факт, що відповідно до акту
розмежування балансової належності теплових мереж, послугу з постачання теплової енергії для
забезпечення
опаленням
приміщень
замовника
протягом
багатьох
років
надають
2 теплопостачальні організації ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „Центр науково-технічних інновацій
Української нафтової академії” та КП „Теплоенергетик”.
Розрахунок на теплову енергію встановлюються згідно Порядку формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011 № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, затвердженого постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України (НКРЕ) від 17.02.2011 № 242 та Процедури встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 17.02.2011 № 244, Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг її виробництво,
транспортування, постачання зі структурою цих тарифів для потреб інших споживачів (крім населення).

2
Таким чином, у ДАКО виникає необхідність придбання послуг з теплопостачання за переговорною
процедурою закупівлі саме у: лот 1 - ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „Центр науково-технічних інновацій
Української нафтогазової академії”; лот 2 - КП „Теплоенергетик”.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Голова комітету з конкурсних торгів

Маренець Л.В.
_________________________
(підпис, М. П.)

