
                                                                                                       
 

 

                                     

                                               ОБГРУНТУВАННЯ 

                        застосування  переговорної процедури закупівлі      

          1. Замовник: 

          1.1. Найменування – Київський коледж комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ 

          1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24360683 

          1.3. Місцезнаходження: вул. Бориспільська , 5 , м. Київ, Дарницький 

район , 02099. 

          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): 

Єрмоленко Андрій Петрович заступник директора , голова комітету з 

конкурсних торгів Київського коледжу комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ,  вул. Бориспільська , 5  м. Київ, 02099,  

тел. (044) 566-33-17, факс.(044) 566-13-91,     e-mail krmknau @ gmail. com 

        1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення 

про застосування  переговорної процедури закупівлі – 06.03.2015 р. 

        2. Інформація про предмет закупівлі: 

        2.1. Найменування  предмета закупівлі –пара та гаряча вода , ( послуги 

з постачання пари та гарячої води ) (35.30.1)   

        2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг-    

1900 Г/кал. 

       2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг –    

вул. Бориспільська , м. Київ, Дарницький район ,  02099. 
       2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 2015 р. 

        3. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

        3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я , по 

батькові  фізичної особи  :ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  

        3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової 

картки платника податків  – 37739041 

        3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/ 

реєстрації  фізичної особи, телефон, телефакс – вул. Червоногвардійська , 

20, м. Київ , 02660.тел (044) 291-08-07, факс (044) 574-03-74 . 

        4 . Умови застосування переговорної  процедури закупівлі - 

         Закупівля здійснюватиметься керуючись вимогами пункту 2 частини 

другої статті 39 Закону України „ Про здійснення державних закупівель”, 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 .        

         5.  Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання 

переговорної процедури закупівлі : 



приймаючи до уваги , що послуги з централізованого постачання  пари та 

гарячої води у іншого виконавця неможлива , необхідно провести закупівлю 

зазначених послуг за переговорною  процедурою закупівлі та визначити 

виконавцем з  постачання  пари та гарячої води    ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» . 

За таких умов зміна виконавця є неможливою і вибір процедури закупівлі 

повністю  відповідає умовам пункту 2 частини другої статті 39 Закону 

України „Про здійснення  держаних закупівель”. 

      6. Перелік документів, що підтверджують наявність  умов застосування 

переговорної процедури закупівлі:     

-  Закон України «Про здійснення  державних закупівель» № 1197-VII від 

10.04.2014р. (зі змінами та доповненнями) 

-  Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000р. № 1682-ІІІ (зі 

змінами та доповненнями). 

-  Зведений перелік суб’єктів природних монополій, посилаючись на сайт 

Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) 

 

 

 

 

 

 

        Голова комітету 

       з конкурсних торгів                                                       А.П.Єрмоленко 
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