
ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі 

 

1. Замовник. 

1.1. Найменування: Вище професійне училище № 17. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02541444 

1.3. Місцезнаходження: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 

49а.. 

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) 

Щербина Вікторія Альбертівна; заступник директора з НВР, 49055, м. 

Дніпропетровськ вул. Героїв Сталінграду, 49а; (056)792-86-80, (056)792-86-99; 

osvita@vpu17.dp.ua 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування переговорної процедури закупівлі: 03 лютого 2016року 

2. Інформація про предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води. Код ДК 016-2010 – 35.30.1. (код 09320 ДК 021:2015  Пара, гаряча 

вода та  пов’язана продукція) 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

1379,83гКал 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 49055, м. 

Дніпропетровськ вул. Героїв Сталінграду, 49а. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 

року 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 

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

фізичної особи. Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпропетровської 

міської ради 

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

32688148 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 

телефон, телефакс. 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, буд. 7, тел. 

(056) 374-30-09. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до ч. 2 п. 

2 ст.39 Закону України «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 застосування 

переговорної процедури закупівлі.  

Постачання теплової енергії здійснюється за регульованими тарифами, які 

встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг. 

mailto:vpu17dnepr@mail.ru


Згідно копії листа від Антимонопольного комітету України від 21.01.11 р. 

№ 148/44/04-11, в рекомендаціях адміністративної колегії Дніпропетровського 

обласного територіального відділення визначалось становище КП 

«Теплоенерго», як таке, що має ознаки монопольного (домінуючого) на 

товарному ринку централізованого постачання теплової енергії. Діяльність 

підприємства з транспортування теплової енергії відповідно до ст.. 5 Закону 

України «Про природні монополії» визначає КП «Теплоенерго» суб’єктом 

природних монополій, діяльність з  виробництва та постачання теплової енергії 

згідно ст.. 6 цього Закону визначає КП «Теплоенерго» суб’єктом 

господарювання, який здійснює свою діяльність на суміжних ринках 

природних монополій. Відповідно розпорядження Антимонопольного комітету 

України „Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій № 874-р від 28.11.2012 Комунальне 

підприємство «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради визначено таким, 

що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання, 

транспортування та виробництва теплової енергії. 

На підставі вищевикладеного, оскільки постачання теплової енергії може 

бути запропонований лише Комунальним підприємством «Теплоенерго» 

Дніпропетровської міської ради, тому згідно з пунктом 2 частини 2 статті 39 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» для закупівлі теплової 

енергії може бути застосована переговорна процедура закупівлі. 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі. Закон України “Про природні монополії”, розпорядження 

Антимонопольного комітету України “Про затвердження Порядку складання та 

ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій” № 874-р від 

28.11.2012, зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщеній на 

офіційному сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів: 

Заступник директора з НВР                                                          В.А. Щербина       

 

МП  
 

 

http://www.amc.gov.ua/

