Обґрунтування
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування. Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище № 6»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05537609
1.3. Місцезнаходження. вул. Войкова, 1, м Харків, 61036
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,
e-mail). Костоглодов Василь Миколайович, директор Державного навчального закладу
«Харківське
вище
професійне
училище
№
6»,
адреса:
вул. Войкова, 1, м. Харків, 61036, телефон (0572) 51-30-37, телефакс (057) 723-04-64,
e-mail direktor6@obrazovanie.kharkov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне
найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Департамент науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 02146446
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі. 05 грудня 2014 р.
2. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю:
www.tender.me.gov.ua
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі
наявності). www.metalist.ptu.org.ua
4. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(Постачання теплової енергії) 35.30.1
5.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. 216,92350 Гкал
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. вул. Войкова, 1, м Харків, 61036
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. По 31 грудня 2014 року включно
4. Інформація про учасника переговорної процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.
Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі».
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 31557119
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.
м. Харків, вул. Доброхотова, 11, 61037, телефон (057)758-84-07, телефакс, (057)737-94-00
4.4. Посадова особа учасника переговорів, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв'язку, e-mail): Кузнєцова Г. О., начальник філії «Харківенергозбут», м. Харків,
вул. Доброхотова, 11, 61037, телефон (057)758-84-07, телефакс, (057)737-94-00
5. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на товари, роботи та послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки
певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи (пп. 2 п. 2 ст. 39
Закону України «Про здійснення державних закупівель»);
потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації,
стандартизації та забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями чи послугами
(пп. 5 п. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»);
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури
закупівлі.
За результатами дослідження ринку теплопостачання за регульованим тарифом в межах
Харківської області КП «Харківські теплові мережі» займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку постачання теплової енергії в межах мереж, що ним експлуатуються в м.
харкові, частини Харківського (смт Пісочин, с. Подвірки, сю Циркуни, смт. Куліничі) та

Дергачівського (смт Солоницівка) районах Харківської області з частиною 100%. (згідно листа
Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
№ 02-26/5-5206 від 27.11.2013).
Згідно з розпорядженням АМКУ від 28.11.2012р. №874-р «Про затвердження Порядку
складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій» перелік суб’єктів природних
монополій складається, ведеться АМКУ і в установленому порядку розміщується на
офіційному веб-сайті АМКУ (www.amc.gov.ua).
За даними офіційного веб-сайту АМКУ Комунальне підприємство «Харківські теплові
мережі» віднесено до Переліку суб’єктів природних монополій Харківської області, яке займає
монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання теплової енергії в межах м. Харкова.
КП «Харківські теплові мережі» мають ліцензію на транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами; ліцензію на постачання
теплової енергії; ліцензію на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії); ліцензію на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.
КП «Харківські теплові мережі» проводять господарську діяльність відповідно до
положень статуту; Закону України «Про теплопостачання»; Закону України «Про природні
монополії».
У зв’язку із вищенаведеним у замовника виникає необхідність закупівлі пари та гарячої
води; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії) – код 35.30.1 Державного
класифікатора продукції та послуг 016:2010 за переговорною процедурою закупівлі –
Комунального підприємства «Харківські теплові мережі».
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі.
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення закупівлі в окремих сферах
господарської діяльності» від 24.05.2012 року №4851-VI, який регламентує проведення закупівель
підприємствами-монополістами,
спрощено
вимоги
щодо
підтвердження
відповідності
кваліфікаційним вимогам: кваліфікаційні вимоги не встановлюються, інформація про відповідність
ним не вимагається в разі придбання послуг централізованого постачання теплової енергії. Тому
документами, що підтверджують наявність застосування процедури закупівлі у даного учасника є:
1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
2. Копія статуту КП «Харківські теплові мережі»
3. Копія ліцензії на постачання теплової енергії.
4. Копія ліцензії на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами.
5. Копія ліцензії на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії).
6. Копія ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.
7. Копія листа Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного
комітету України № 02-26/5-5206 від 27.11.2013.

Голова комітету з конкурсних торгів _________

В. М. Костоглодов
(підпис, М.П.)

(0572) 51-30-37, Свєшнікова Марина Володимирівна

