                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                          Наказ Міністерства економічного  
розвитку  і  торгівлі України 
                          15  вересня  2014  року  № 1106

Обгрунтування  застосування  переговорної  процедури  закупівлі

1. Замовник 
1.1. Найменування: Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Славутич.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26191279. 
1.3. Місцезнаходження: Чернігівський квартал, 13,  м. Славутич,  Київська область,  07101.
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): Лутченко  Ганна  Дмитрівна,  директор ЦРДІ; Чернігівський   квартал, 13,  м. Славутич,  Київська обл.,  07101;   тел./факс (04579)  2-50-46,  e-mail:  HYPERLINK "mailto:fond-crdi@yandex.ru" fond-crdi@yandex.ru
1.5.  Дата  прийняття  комітетом  з  конкурсних  торгів  замовника  рішення  про  застосування  переговорної  процедури  закупівлі:  10.12.2015 р.
2. Інформація про предмет закупівлі. 
2.1. Найменування предмета закупівлі:   код   Державного класифікатора продукції та послуг  016: 2010: 35.30.1   пара  та  гаряча  вода; постачання пари та гарячої  води  (послуги  з  постачання  теплової  енергії  в  гарячій  воді  за  державні  кошти).
2.2. Кількість товарів  або  обсяг  виконання  робіт чи  надання  послуг: 176,01 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт  чи надання послуг: Чернігівський квартал, 13,   м. Славутич,
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт  чи надання послуг: січень-грудень 2016 р.
3.  Інформація  про  учасника  (учасників)  процедури  закупівлі. 
3.1.  Повне  найменування  юридичної  особи  або прізвище,  ім’я,  по  батькові  фізичної  особи:  Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства».
3.2.  Код  за ЄДРПОУ / реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків:  31476318
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,  телефакс: вул. Військових будівельників, 8,  м. Славутич, Київська область,  07101, тел./факс (04579) 2-20-27. 
4.  Умова  застосування  переговорної  процедури  закупівлі:  підпункт  2  частина 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,  виконані  чи  надані  тільки  певним  постачальником  (виконавцем)  за  відсутності  при  цьому  альтернативи.
5.  Причини  та  обставини,  якими  керувався  замовник  під  час  застосування  переговорної  процедури  закупівлі:  Переробку  палива  в  теплову  енергію  у  вигляді  гарячої  води  для  забезпечення  послуг  теплопостачання  у  м. Славутич  здійснює  Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства». В силу свого розташування та технічних  можливостей  дане  підприємство  єдине  на  території  м. Славутич,  яке  здатне  виконувати  функції  постачання  теплової  енергії  та  енергії  в  гарячій  воді,  і  є  суб’єктом  природної  монополії  у  сфері  теплопостачання.
6.  Документи,  що  підтверджують  наявність  умов  застосування  переговорної  процедури  закупівлі: витяг  зі  зведеного  переліку  суб’єктів  природних  монополій  станом  на  15.06.2015 р.  (№ 313,  офіційний  веб-портал  Антимонопольного  комітету  України  amc.gov.ua)  на  2 аркушах  в 1  примірнику.

     Директор  ЦРДІ,
голова комітету  з  конкурсних торгів                ________________                        Г.Д.Лутченко


