
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

15113FX686456                                      №378(13.11.2015)                                               228516 

від 13.11.2015 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник 

1.1. Найменування: Івано-Франківський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету ім. 

Василя Стефаника" Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області  

1.2. Код за ЄДРПОУ: 20559040 

1.3. Місцезнаходження: вул. Г. Мазепи 90, м. Івано-Франківськ, 76018 

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): Василик Микола Дмитрович, директор школи-

ліцей №23, голова комітету з конкурсних торгів, тел.: (0342) 75-29-81,  

факс: (0342) 75-09-81, e-mail: nvk_school23@ukr.net  
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі: 10.11.2015 

2. Інформація про предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010  – 35.30.1 – Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої води, теплове навантаження. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 258,54 Гкал.; 

0,7833 Гкал/год (в місяць). 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Гетьмана Мазепи, 90, 

м. Івано-Франківськ, 76018.   

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: 

Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго"   

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3346058. 

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

телефакс: вул. Б. Хмельницького, 59-а, м. Івано-Франківськ, 76000, тел.: (03422) 6-35-55, 

телефакс: (03422) 6-35-55. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: 

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, 

роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконанні чи наданні тільки певним 

постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи 
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 

процедури закупівлі: Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні 

монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та 

ведеться Антимонопольним комітетом України. Відповідно до пункту 7 Порядку 

складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 

затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 

2012 року №874-р, зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується 

щомісяця до 20 числа на офіційному веб – сайті Антимонопольного комітету України 

(http://www.amc.gov.ua). Державне міське підприємство "Івано-

Франківськтеплокомуненерго", входять до зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій на ринку з постачання теплової енергії в м. Івано-Франківськ та має 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14#n14
http://www.amc.gov.ua/


відповідні ліцензії на поставку теплової енергії для централізованого опалення та 

підключене теплове навантаження на опалення об’єктів. Будь – які альтернативи щодо 

закупівлі теплової енергії в інших підприємств – відсутні  у тому числі з технічних 

причин.  

Не укладання з вищезазначеними учасниками договору на закупівлю енергії 

електричної може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних 

наслідків. 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі: 

Закон України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами та доповненнями); 

 - Закон України «Про природні монополії» (із змінами та доповненнями); 

 - Зведений перелік суб’єктів природних монополій, який розміщений на офіційному веб  

сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua); 

- Лист Мінекономрозвитку щодо надання методологічної допомоги з питань 

застосування переговорної процедури закупівлі товарів, робіт і послуг №3302-05/27478-

03 від 08.08.2014 року; 

 - Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік. 
 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

директор школи-ліцей №23                                                                            М.Д.  Василик 
 

 

 

 

Заступник  

директора департаменту  

державних закупівель  

та державного замовлення 

 

 

 

                                                                             Лілія Дудник 

 

 

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

