
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування1 переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування: Автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу 
«Національний гірничий університет»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 26461744

1.3. Місцезнаходження: 49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 111

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): Гурустримба Сергій Михайлович, завідувач навчальною 
лабораторією, голова комітету з конкурсних торгів, 49054, м Дніпропетровськ, проспект 
Кірова, 111, (056) 749-63-24, atngu@ukr.net

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі: 15.01.2015

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (теплова енергія в вигляді гарячої води)» - код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 800 Гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49054, м. Дншронетровськ, 
проспект Кірова, 111,111а

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січена» 2015-грудень 2015

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Міське 
комунальне підприємство «Дніпропетровські міські теплові мережі»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3208277(5

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізично! особи, телефон, 
телефакс: 49044, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 37, тел./факс; (056) 744-03-34

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до а. 2 ч. 2 ст. 39 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відгутності асоіякуренірї (у тому 
числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 
може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутьос ті три r>oiv / ад »тетппиви

mailto:atngu@ukr.net


5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури 
закупівлі: згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Антимонопольного комітеїу 
України, яким складається і ведеться перелік суб’єктів природних монополій, Міське 
комунальне підприємство «Дніпропетровські міські теплові мережі» є природним 
монополістом у Дніпропетровській області з вироблення й транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами згідно Закону України 
„ГІро природні монополії” та Розпорядження антимонопольного комітету України № 537-р 
від 12.12.2006

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 
Зведений перелік суб’єктів природних монополій (позиція № 333).
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підярнемців

Голова комітету з конкурсних торгів <̂ / / /  С.М. Гурустримба


