ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державний архів Житомирської області
1.2. Код за ЄДРПОУ. 03494273
1.3. Місцезнаходження. м. Житомир, вул.Охрімова гора, 2/20, 10003
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). Синицький Станіслав Миколайович – голова
комітету з конкурсних торгів – директор архіву, м.Житомир, вул. Охрімова Гора, 2/20,
10003, ( 0412) 42-60-61, факс( 0412) 42-60-61, e-mail: arhiv_zt@ukrpost.ua
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі. 27.01.2015
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. код за ДК 016:2010 – 35.30.1 пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00 – постачання пари та гарячої води
трубопроводами) ( послуги з централізованного теплопостачання для бюджетних
споживачів)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 437 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Державний архів
Житомирської області: м. Житомир, вул. Охрімова Гора, 2/20, 10003; Державний архів
Житомирської області: м.Житомир, вул. Замкова,3, 10014.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.
Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. код за
ЄДРПОУ 35343771
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. м..Житомир, вул. Київська,48 , 10014 тел. (0412) 47-19-30.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі
застосовується на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі. Постачання пари та гарячої води трубопроводами здійснюється за
регульованими тарифами, які встановлені відповідними нормативно-правовими актами.
Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради є
ліцензіатом з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, що належать до суб’єктів господарювання, які
займають монопольне становище на ринку Житомирської області. Відповідно до
вищенаведеного відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого, договір про
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи. Терміновість укладання договору про постачання пари та гарячої води
трубопроводами для потреб Державного архіву Житомирської області зумовлено тим,
що послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами, як і будь-які комунальні
послуги, повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі, щоб не зупинити
діяльність закладу в цілому та не спричинити виникнення боргів по сплаті і
недопущення виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, які можуть
призвести до ситуації техногенного характеру. Зважаючи на необхідність своєчасно

отримувати послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами та
недопущення створення ситуації, що становить загрозу для роботи Державного архіву
Житомирської області, прийнято рішення про застосування переговорної процедури
закупівлі на підставі п. 2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель».
Також
зважаючи
на
те,
що
Комунальне
підприємство
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради є суб’єктом господарювання,
який, відповідно до ст.12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», займає
монопольне (домінуюче) становище та здійснює господарську діяльність на ринку
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами за регульованими тарифами на території Житомирської області,
доцільно застосувати переговорну процедуру закупівлі. Також роз’ясненням
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2011р. № 3303-25/1255107 передбачено, що закупівлі у суб’єктів природних монополій здійснюються з
урахуванням положень статті 5 Закону України «Про природні монополії». Згідно
інформації, оприлюдненої станом на 14.01.2015р. на сайті Антимонопольного комітету
України (http://www.amc.gov.ua) опубліковано Зведений перелік суб’єктів природних
монополій. Під п/№ 410 Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго»
Житомирської міської ради входить до переліку суб’єктів природних монополій на
території Житомирської області щодо транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі.
- Закон України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р.;
- Закон України «Про природні монополії»;
- Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2011р. №
3303-25/12551-07;
- Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про
затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних
монополій»;
- Зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщений на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

Голова комітету з конкурсних торгів ___________________ С.М.Синицький
(підпис, М.П.)

