ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Криворізький державний комерційно-економічний технікум
1.2. Код за ЄДРПОУ. 01565922
1.3. Місцезнаходження.
вул.Курчатова, буд.13 Україна, Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Саксаганський р-н., 50042
1.4. Резниченко Наталія Михайлівна, директор, 50042,Дніпропетровська обл.,
м.Кривий Ріг, Саксаганський р-н., вул.Курчатова,буд.13
тел.: 0564654722, тел.-факс: 0564657900, kdket1963@yandex.ru
(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).
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі. 02.02.2015
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 600 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 50042, Дніпропетровська
обл., м.Кривий Ріг, Саксаганський р-н., вул.Курчатова, буд.13
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.Січень—грудень2015 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.
Державне підприємство “Криворізька теплоцентраль”
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00130850
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. 50014,Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Жовтневий р-н.,
вул.Електрична, буд.1 тел.: 0564099369 тел.-факс: 0564099359
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п.2 ч.2 ст.39
Закону України “Про здійснення державних закупівель”, 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.
З урахуванням технічних умов і можливостей постачання пари та гарячої води нашої
установи, може здійснити лише ДП "Криворізька теплоцентраль". Не укладання договору на
закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води може призвести до негативних соціальних
процесів та небажаних наслідків. Це спричинить великі матеріальні збитки та зупинить процес
навчання в Криворізькому державному комерційно – економічному технікумі.
Отже, для нормального функціонування закладу, уникнення технічних проблем Замовнику
необхідно здійснити закупівлю постачання пари та гарячої води у ДП “Криворізька
теплоцентраль”
Умови застосування переговорної процедури закупівель пункт 2 частина друга статті 39
Закону України - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи.
У зв’язку з вище наведеним вважаємо, що необхідно провести переговорну процедуру
закупівель з ДП “Криворізька теплоцентраль”.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури

закупівлі.
- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- Довідка про взяття на облік платника податків;
- Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- Ліцензія національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг;
- Довіреність на право представляти інтереси ДП «Криворізька теплоцентраль»;
- Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради;
- статут ДП «Криворізька теплоцентраль»
Голова комітету з конкурсів

Н.М. Резниченко

