ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі
в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: комунальний заклад «Шосткинська центральна районна лікарня».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01981514
1.3. Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Щедріна,1
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): Рогов Володимир Митрофанович,
начальник технічного відділу; Саприкіна Людмила Андріївна, економіст, секретар комітету з
конкурсних торгів, Сумська обл., м.Шостка, вул. Щедріна 1, тел. (05449)7-28-37, факс (05449)
7-22-67; 7-28-37, e-mail: shostka.crl@i.uа
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі: 30.11.2015 р.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(лот 1-послуги з теплопостачання, лот 2- гаряче водопостачання) ДК 016-2010 (35.30.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 350 Гкал., 370 м. куб.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Сумська обл., 41100, м.
Шостка, вул. Щедріна,1 та об’єкти лікувальних закладів м. Шостки.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2015р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Товариство з обмеженою відповідальністю Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34113412
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс: м. Шостка, вул. Гагаріна, 1 тел. (05449) 7-02-40, 7-35-12
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: згідно п.2 ч.2 ст.39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель» №1197VІІ від 10 квітня 2014 року, а саме:
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 та згідно ст. 5 Закону України «Про природні монополії» регулюється
діяльність суб’єктів природних монополій у сфері надання «Пари та гарячої води; постачання
пари та гарячої води» по магістральним та місцевим тепловим мережам м. Шостки.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі: Згідно ст. 5 Закону України «Про природні монополії» регулюється
діяльність суб’єктів природних монополій у сфері передачі та розподілу «Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води» в межах м. Шостки ТОВ ШП «Харківенергоремонт» має
ліцензії видані Національною комісією на постачання та транспортування теплової енергії
магістральними тепловими мережами.
Враховуючи вищенаведене отримання «Пари та гарячої води; постачання пари та гарячої
води (послуги з теплопостачання, в т. ч. підігрів гарячої води)» неможливо від інших постачальників ніж від ТОВ ШП «Харківенергоремонт», що є єдиним постачальником послуг на
об’єкти лікувальних закладів КЗ «Шосткинської ЦРЛ».
Даний вид закупівлі є життєво необхідним для безперебійного функціонування
лікувальних закладів КЗ «Шосткинської ЦРЛ». Не укладання в терміновому порядку договору
на закупівлю послуг призведе до негативних наслідків, що вплине на лікування хворих та
призведе до трагічних наслідків. Постачання пари та гарячої води має бути цілодобовим,
стабільним і дотримувати договірної величини потужності, гарантований рівень надійності
теплопостачання.
7. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі:
1.Закон України № 1197VІІ від 10 квітня 2014 року «Про здійснення державних закупівель».
2. Закон України вiд 20.04.2000р. № 1682-III «Про природні монополії».
3. Ліцензії на постачання теплової енергії АД № 041894, ліцензія на транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими тепловими мережами АД №041893, ліцензія на
виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях АЕ №522236.
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