ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
14.12.2015 р.
1. Замовник:
1.1. Найменування - Національний університет цивільного захисту України.
1.2. Код за ЄДРПОУ – 08571363.
1.3. Місцезнаходження - вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків, Київський
район, 61023.
1.4. 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): юрисконсульт юридичного сектора Капустенко
Наталія
Олександрівна,
м.
Харків,
вул.
Артема,
52/54,
(057)
707-34-29,
yur_sektor@nuczu.edu.ua.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі - 11.12.2015 р.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(35.30.1)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 6 500 Гкал (шість тисяч
п’ятсот гігакалорій) (бюджетні установи – 4 610 Гкал; населення – 1 890 Гкал).
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94
61039, м. Харків, вул. Баварська, 7
61023, м. Харків, вул. Артема, 52/54
61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 102-А
61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 28
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2016 року.
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: 61037, Харківська область, м. Харків, вул. Доброхотова, б. 11, тел.: (057) 728-22-98,
(057) 728-11-68.
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі – підпункт 2 частини 2 ст. 39 Закону
«Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VII – 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.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури
закупівлі - Підставою для обрання саме цієї процедури закупівлі є чинне законодавство України
про природні монополії. Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» від
20.04.2000р. № 1682-ІІІ природна монополія - це стан товарного ринку, при якому задоволення
попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок
технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва
на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються
суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами

(послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці
товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
Державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сферах
природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його
компетенції у відповідності до норм частини 2 статті 4 Закону України «Про природні монополії».
Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» відповідно до цього
Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій, в тому числі і у сфері
транспортування теплової енергії. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про природні
монополії» зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним
комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житловокомунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних
монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або
органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених
комісій. Відповідно до Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012
року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів
природних монополій» «Зведений перелік суб’єктів природних монополій» розміщується
щомісяця на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).
На підставі даних, оприлюднених на сайті Антимонопольного комітету України, Комунальне
підприємство «Харківські теплові мережі» (ЄДРПОУ 31557119) займає монопольне (домінуюче)
становище на ринку водопостачання в межах мереж, що ним експлуатуються в м. Харкові.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- витяг із «Зведеного переліку суб’єктів природних монополій»;
- Закон України «Про природні монополії»;
- Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про
затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»
Голова комітету з конкурсних торгів

В.В. Коврегін
М.П.

