ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської
ради»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 20096976
1.3. Місцезнаходження. м. Вінниця, вул. Матроса Кошки ,30, 21018
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35416001035573
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням
коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Романова Зоя Миколаївна,
директор закладу вул..Матроса Кошки,, 30, тел.(0432)53-45-82
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі 1473538грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої
води (код ДК 016:2010-35.30.12-00.00)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води (ДК 016:2010-35.30.12-00.00): 986,37Гкал тепла.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Заклад ЗШ І-ІІІст. №16
ВМР», м. Вінниця, вул. Матроса Кошки,30
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень – грудень 2015р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Комунальне підприємство
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»
6. Інформація про ціну пропозиції. 1473538грн.з ПДВ.(Один мільйон чотириста сімдесят
три тисячі п’ятсот тридцять вісім грн.. з ПДВ)
7. Умова застосування переговорної процедури. 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;

8. Додаткова інформація.
Голова комітету з конкурсних торгів
Директор закладу _____________________З.М.Романова
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської
ради»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 20096976
1.3. Місцезнаходження. м. Вінниця, вул. Матроса Кошки,302, 21018
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). Романова Зоя Миколаївна, директор закладу
вул.Матроса Кошки,30,21018, тел.(0432)53-45-82
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі. 17.01 2015р.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої
води (код ДК 016:2010-35.30.12-00.00)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води (ДК 016:2010-35.30.12-00.00): 986,37 Гкал тепла.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Заклад «ЗШ І-ІІІст. №16
ВМР», м. Вінниця, вул. Матроса Кошки,30
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень – грудень 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 Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
33126849
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13,тел.(0432)43-14-56
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно д п.2 ч.2 ст.39
Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-УІI, 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.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі.
Постачання пари та гарячої води для потреб закладу може відбутись відповідно до
наявності права доступу до мережі з технічних причин та за відсутністю конкуренції
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», так як воно є єдиним виконавцем по наданню
відповідних послуг належної якості та балансоутримувачем по наданню відповідних

послуг належної якості та балансоутримувачем основних засобів на відповідних
територіях розташування закладу. Відповідно не укладання договору з вищезазначеним
підприємством може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних
наслідків, зокрема порушень санітарних правил та норм в 2015р., а також до створення
загрози енергетичної безпеки закладу. На підставі вищезазначеного, необхідно укласти
договір з КП ВМР»Вінницяміськтеплоенерго» на постачання пари та гарячої води (ДК
01:2010-35.30.12-00.00) в об’ємі 986,37Гкал тепла.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі.
КП ВМР»Вінницяміськтеплоенерго» включено до переліку природних монополій відповідно
до витягу з веб-сайту Антимонопольного комітету України.
Голова комітету з конкурсних торгів
Директор закладу _____________________З.М.Романова
(підпис)

