
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України
15.09.2014 №1106

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. Кремінська райдержадміністрація Луганської області.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 04051520.
1.3. Місцезнаходження. 92900, Луганська обл., м. Кремінна, вул. Совєтська, 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). Жадан Зоя Михайлівна, керівник 
апарату райдержадміністрації, заступник голови комітету з конкурсних торгів, 
Луганська обл., м. Кремінна, вул. Совєтська, 1, тел. (06454)31201, email: 
rda@krem.lg.ua.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування переговорної процедури закупівлі. 25.02.2015 року.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код Державного класифікатора продукції 

та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 151,80014 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 92900, Луганська 

обл., м. Кремінна, вул. Совєтська, 1.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. До 31 грудня 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 «Креміннатеплокомуненерго»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

33587903.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 

телефон, телефакс. 92900, Луганська область, м. Кремінна, пров. Гастелло, 21, 
тел./факс (06454)21769.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних 

закупівель"від 10.04.2014 року № 1197-VII - 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.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування 
переговорної процедури закупівлі.

Відповідно Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 
року № 537 «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку 
природних монополій» та Розпорядження Луганського обласного територіального

mailto:rda@krem.lg.ua


відділення Антимонопольного комітету України від 14.06.2005 № 07 -  18/15 «Про 
затвердження Переліку суб’єктів природних монополій в Луганській області» з 
подальшими змінами та доповненнями до нього Комунальне підприємство 
«Креміннатеплокомуненерго», визнано суб’єктом природних монополій щодо 
централізованого постачання теплової енергії на території м. Кремінна Луганської 
області.

Для постачання тепла від іншого постачальника необхідні додаткові вводи 
теплового носія від різних постачальників. Для цього потрібно виконати договірні, 
проектні та інші технічні роботи, які потрібно забезпечити додатковими витратами. 
Тому на даний час немає можливості організовувати теплопостачання від інших 
постачальників теплової енергії.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі.

- річний план закупівель на 2015 рік;
- розпорядження Луганського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 14.06.2005 № 07 -  18/15 «Про затвердження 
Переліку суб’єктів природних монополій в Луганській області»;

- схема балансового розмежування;
- протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення 

про застосування переговорної процедури закупівлі.

Заступник голови комітету
з конкурсних торгів райдержадміністрації« І 3. М. Жадан



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі

1.Замовник.
1.1. Найменування. Кремінська райдержадміністрація Луганської області.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 04051520.
1.3. Місцезнаходження. 92900, Луганська обл., м. Кремінна, вул. Совєтська, 1.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35211001017879, МФО 804013 в ГУДКСУ у 

Кремінському районі Луганської області.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням 
коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Жадан Зоя Михайлівна, 
керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови комітету з конкурсних 
торгів, Луганська обл., м. Кремінна, вул. Совєтська, 1, тел.(06454)31201, 
email: rda@krem.Ig.ua.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі. 229200,00 (двісті двадцять дев’ять тисяч двісті) грн.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю, www.rajrada-krem-lg.ucoz.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016:2010 - 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 151,80014 Гкал.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 92900, Луганська 

обл., м. Кремінна, вул.Совєтська, 1.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. До 31 грудня 2015 

року.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

Комунальне підприємство «Креміннатеплокомуненерго», 92900, Луганська обл., 
м. Кремінна, пров. Гастелло, 21, тел. (06454)21769.

6. Інформація про ціну пропозиції. 229200,00 (двісті двадцять дев’ять тисяч двісті)
грн.

7. Умова застосування переговорної процедури. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону 
України "Про здійснення державних закупівель"від 10.04.2014 року № 1197-VII - 
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.

8. Додаткова інформація. Способи зв'язку для отримані^ додаткової інформації 
телефон/факс (06454) 3-12-01.

Заступник голови комітету 
з конкурсних торгів райдержадміністрації J 3. М. Жадан
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