
Обґрунтування 
застосування переговорної процедури закупівлі 

 
1. Замовник.  
1.1. Найменування.  Державний навчальний заклад 

«Кіровоградський професійний ліцей сфери 
послуг» 

1.2. Код за ЄДРПОУ.  03063053 
 1.3. Місцезнаходження.  м. Кіровоград,  вулиця Декабристів, 26, 

25006 
 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).  

Данеко Вікторія Володимирівна, заступник 
даректора з НВР ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг», голова 
комітету з конкурсних торгів; 25006, 
м.Кіровоград,  вулиця Декабристів, 26 
тел./факс (0522) 24-05-01,тел. (0522) 22-18-
54  Е-mail: kplsp@ukr.net 

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

28 листопада 2014 р., протокол №2 
 

2. Інформація про предмет закупівлі.   
2.1. Найменування предмета закупівлі.  Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (ДК 016:2010 код 35.30.1) 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання 
робіт чи надання послуг. 

395.351 Гкал, теплова енергія для 
центрального опалення 

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

місто Кіровоград, вулиця Декабристів,26 

2.4. Строк поставки товарів, виконання 
робіт чи надання послуг.  

01.01.2015 р. – 31.12.2015 р. 

 3. Інформація про учасника (учасників) 
процедури закупівлі. 

 

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

Комунальне підприємство 
«Теплоенергетик» 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
облікової картки платника податків. 

24153576 
 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи 
або місце проживання фізичної особи, 
телефон, телефакс.  

м.Кіровоград,  вулиця Ливарна, будинок 1, 
25491,  тел../факс (0522)  31-99-67 
 

4. Умова застосування переговорної 
процедури закупівлі.  

відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону: 
відсутність конкуренції (у тому числі з 
технічних причин) на товари, роботи чи 
послуги, які можуть бути поставлені, 
виконані чи надані тільки певним 
постачальником (виконавцем), за 
відсутності при цьому альтернативи 

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

КП «Теплоенергетик» займає монопольне 
становище на ринку централізованого 
постачання теплової енергії у 
територіальних межах міста Кіровограда 

mailto:kplsp@ukr.net


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

Перелік суб’єктів природних монополій 
Кіровоградської області (офіційний веб-
сайт антимонопольного комітету України: 
www.amc.gov.ua); Свідоцтво про державну 
реєстрацію юридичної особи серія А00 № 
078413 від 31.05.1996р., Довідка з ЄДРПОУ 
серія АА №562543 від 31.05.1996 р.,  
ліцензія серія АД № 041834 від 21.09.2012 
р. видана комунальному підприємству 
«Теплоенергетик» 

 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів     В.В.Данеко 
Заступник директора з НВР  
ДНЗ «Кіровоградський професійний 
ліцей сфери  послуг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тел.099-70-100-20 

http://www.amc.gov.ua/

