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ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник.  

1.1. Найменування: Костопільська філія Рівненського державного базового 

медичного коледжу 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 25833244 

1.3.Місцезнаходження:  вулиця Грушевського,18, місто Костопіль, 

Костопільський район,   Рівненська область, 35000 

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): Носко Ігор Павлович - завідувач філії. 

35000, Рівненська область, місто Костопіль , вулиця Грушевського 18, 

номер телефону (03657) 21154, телефакс (03657) 21154, 21411 Е-тail: 

kоst_теdсоl@ukr.пet 

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

переговорної процедури закупівлі. 16  грудня 2015 року. 

2. Інформація про предмет закупівлі.  

2.1. Найменування предмета закупівлі. 35.30.1- пара та гаряча вода; постачання  

пари та гарячої води. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.                                                                                                                                                                                                           

Лот 1 -  143  Гкал;                                                                                                                                                                 

Лот 2 -  127  Гкал.                                                                                                              

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.                                       

Лот 1 - Рівненська область, місто Костопіль, вулиці Грушевського 18; 8 

Березня,5                                                                                                                  

Лот 2 - Рівненська область, місто Костопіль, вулиця 8 Березня,5                                                                                                                   

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень 2016 року - 

грудень 2016 року. 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.  

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. 

Лот 1 -  Комунальне підприємство «Костопількомуненергія»                                                                                                                                          

Лот 2 - Комунальне підприємство «Костопількомуненергія»                                                             

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 30132672 



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

телефакс.                                                                                                                                                                                                                                                      

Лот 1 - Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Нова, 1, 

тел./факс (03657) 23-274. 

Лот 2 - Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Нова, 1, 

тел./факс (03657) 23-274. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» - 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. Комунальне підприємство «Костопількомуненергія» 

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку централізованого 

постачання теплової енергії місцевими тепловими мережами в місті 

Костопіль та включено до Зведеного переліку суб'єктів природних 

монополій, який розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного 

комітету відповідно до Закону України «Про природні монополії». 

Враховуючи вищезазначене, зміна виконавця є неможливою і вибір 

процедури закупівлі повністю відповідає умовам  пункту 2 частини другої 

статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі.  

- п.2 ч.2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - 

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;  

 - Закон України «Про природні монополії»  

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                І.П.Носко 

 

  

 


