
ОБҐРУНТУВАННЯ № 15023FX215349 

застосування переговорної процедури закупівлі  
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування.  Обласне комунальне підприємство “Харківський державний 

академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва“. 
1.2. Код за ЄДРПОУ.   02225751. 

1.3. Місцезнаходження.     Україна, м. Харків, Київський район, пл. Конституції, 24, 61003 

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). Панченко В’ячеслав Миколайович, Заступник директора по виробничій 

діяльності, Україна, м. Харків, Київський район, пл. Конституції, 24, каб. № 35, 61003.Тел. 

(057) 731-30-58; факс (057) 731-27-31 ; e-mail  buhnatasha@ukr.net 

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

переговорної процедури  06.02.2015                  

2.  Інформація про предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі.  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води - 

код 35.30.1. Державного класифікатора продукції та послуг  ДК 016:2010. 

2.2. Кількість товару, вид робіт та послуг.     500 Гкал 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.      Україна, м. Харків, Київський 

район, пл. Конституції, 24, 61003 

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

 З 1 січеня 2015р. по 31 грудня 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 «Харківські теплові мережі». 

3.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.   31557119. 

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

телефакс. Україна, м. Харків, вул. Доброхотова, 11, 61037, тел.:(057)758-84-07,          

факс(057)737-94-00 

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до пункту 2 частини 2 

статті 39 Закону України „Про  здійснення  державних  закупівель” відсутність конкуренції (в 

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. 

 Необхідність  безперебійного  та  якісного  надання  теплової  енергії  впродовж  усього  року. 

 Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку постачання теплової енергії в межах мереж, що ним 

експлуатуються в місті Харкові.  

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

Ліцензія  на  дозвіл  надання  послуг  з  постачання  теплової  енергії, свідоцтво  про  

державну реєстрацію, копії  установчих  документів,  довідка  з  Харківського 

територіального відділення  Антимонопольного комітету України  про  монопольне  

становище  комунального підприємства «Харківські теплові мережі». 

 

 

Заступник директора по виробничій 

діяльності                                                                                        В.М.Панченко 

                                                                               м.п. 

 

mailto:buhnatasha@ukr.net

