
ОБГРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі  
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: виконавчий комітет Дзержинської районної у місті Кривому Розі ради. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04052525. 

1.3. Місцезнаходження: 50069, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Миру, буд. 42. 

1.4. Посадові особи замовника, відповідальні за проведення закупівлі:  

       Михайлов Сергій Васильович, голова комітету з конкурсних торгів, за адресою 

замовника, телефон (0564) 92-98-10, телефакс (0564) 90-67-77, e-mail:  dzr_vk@ukrpost.ua; 

       Лисенко Олена Іванівна, секретар  комітету з конкурсних торгів, за адресою 

замовника, телефон (0564)90-67-70, телефакс (0564)90-67-77, e-mail:  dzr_vk@ukrpost.ua. 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 

замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): виконавчий комітет 

Дзержинської районної у місті Кривому Розі ради, 04052525. 

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

переговорної процедури закупівлі: 17.11.2014 р. 
 

2. Джерело фінансування закупівлі:  місцевий бюджет. 
 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 – 35.30.1, пара та гаряча вода, 

постачання пари та гарячої води  (послуги теплопостачання). 

3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: послуги теплопостачання. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Дніпропетровська обл., 

Кривий Ріг, пр. Миру, 42, пр. Металургів, 16. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень – грудень 2015 року. 
 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

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

комунальне підприємство теплових мереж  ( КПТМ ) "Криворіжтепломережа". 

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

03342184. 

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

телефакс: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, 9, 50099, телефон 

(056)409-51-01. 
 

5. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: 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  (підпункт 2 пункту 2 статті 39 Закону України "Про здійснення державних 

закупівель"). 
 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної 

процедури закупівлі: 

Належні виконкому Дзержинської районної у місті ради споруди (пр. Миру, буд. 42; 

пр. Металургів, буд. 16) під'єднані технічно до мереж теплопостачання, належних КПТМ 

"Криворіжтепломережа". Альтернативні варіанти здійснення централізованого постачання 

теплової енергії відсутні. 
 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури 

закупівлі: 

Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради від 14.07.1999 №318 "Про 

передачу функцій обслуговування частини споживачів теплової енергії від Криворізьких 

тепломереж Криворізькій теплоцентралі",  лист КПТМ "Криворіжтепломережа" від 

14.11.2014 № 4201/05. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     С.В. Михайлов  

 
Лисенко  (0564) 90 67 70 
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