ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління праці та соціального захисту населення Дзержинської
міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26000411
1.3. Місцезнаходження: 85200, Україна, Донецька область, м. Дзержинськ, вул.
Чапаєва,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, e-mail): Михайлова Людмила Степанівна, начальник управління праці
та соціального захисту населення Дзержинської міської ради, тел. (06247) 4-06-50, телефакс
(06247) 4-21-79, e-mail: main@r21.gutszndn.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить
замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Виконавчий орган
Дзержинської міської ради, ЄДРПОУ 04052889.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування процедури закупівлі в одного учасника.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код Державного класифікатора продукції та
послуг ДК 016-97 - 40.30.1 - послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з
холодоагентами) (послуги міської служби теплопостачання).

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 408 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Донецька область,
м. Дзержинськ, вул. Чапаєва, буд. 1, 85200,УПСЗН Дзержинської міської ради
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з 1 січня по 31 грудня
2012 року.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи: Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго»
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03337119
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс: 83086, м. Донецьк, вул. Донецька, 38; тел. (062 335-10-05, факс (062)30462-95.
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.2
ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: «відсутності
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».

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури
закупівлі в одного учасника:
Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» № 263-1У від 02.06.2005 року,
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875- 1У від 24.06.2004 на виконання
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та
типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення» від 03.10.2007р. № 1198 обласне комунальне підприємство
«Донецьктеплокомуненерго» здійснює централізоване постачання теплової енергії всім
категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів.
Підтвердженням наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного
учасника відповідно до частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» в якості експертного, нормативного, технічного та іншого документа,
прийнятого у поточному році буде :
1) лист Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного
комітету України щодо природної монополії ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на ринку
транспортування теплової енергії у межах Донецької області, де знаходяться належні йому
теплові мережі
2) відповідно до статті 6 Закону України «Про природні монополії» № 1682-III від
20.04.2000 до суміжних ринків належить:
постачання теплової енергії
виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно
для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється
умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової
енергії (ліцензійними умовами).
Згідно статті 1 Закону України «Про природні монополії» № 1682-III від 20.04.2000
суміжний ринок - товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для
суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів
господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів, що
виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
Неукладання або несвоєчасне укладання договорів з обласним комунальним
підприємством «Донецьктеплокомуненерго» на централізоване постачання теплової енергії
призведе до припинення/обмеження теплової енергії підприємству з січня 2012 року.
На підставі вищезазначеного, Управлінню праці та соціального захисту населення
Дзержинської міської ради необхідно укласти договір з обласним комунальним
підприємством «Донецьктеплокомуненерго» на централізоване постачання теплової енергії
в обсязі 408 Гкал.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі.

Голова комітету з конкурсних торгів

Л.С.Михайлова
М.П.

