
1а адресою: вул. Лесi УкраТнки,23, м. Тернопiль.

у_f*l"лiЗ]Верджують наявнiсть умов_застосування переговорноТ процедури закупiвлi.

с:.:":о:о_поrr"ного 
KoMiTeTy УкраТни вiд 28.11.2012 р.ЛЪ 874-р.iпро rurr"рдження

:1 j:a"": зведеног: перелiку суб'сктi в п ри родн и х моношолiй>, iнформацiя
Тернопiльськоi MicbKoT ради вiд l2.|1.2014 р. л} 16бб112/6|-14

Г.П.Мацьковська

Г.М.Сапун

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa
економiчного розвитку
i торгiвлi УкраiЪи
l5.09.2014 м l 106

оБrрунтувАння
застосування переговорноТ процедури закупiвлi

l. Замовник.
1,1, Найменування, Тернопiльський НВК <<Загальноосвiтня школа I-III ступенiв-медичний лiцей ЛЬ15>> ТернопiльськоТ MicbKoT ради ТернопiльськоТ областi
1.2. Код за е!РПОУ. 140400С4
1,3, МiСЦеЗНаХОДЖеННЯ. ВУЛ. Лесi УкраiЪкио 23, м. Тернопiль, тернопiльська обл. 4601з1,4, Посадова особа замовника, вiдповiдальна за проведення закупiвлi (прiзвище, iм'я, по батьковi,ПОСаДа Та аДРеСа, НОМеР ТеЛефОНУ Та ТеЛефаКСУ iЗ ЗаЗНаченням коду мiжмiського,"п"фо"по.о ."ъ.пу,електронна алреса), Мацьковська Ганна Петрiвна, заступник директора з навчально-виховпот
роботи тнвк м 15, голова KoMiTeTy з_конкурсних торгiв; м. Тернопiль, вул. Лесi УкраiЪкиr 2З);тел. (0352) 24-30-58; E-mail: ýkhool i5@ukr.;;t
1,5, Щата прийняття по"i,_",Ы . nonoyР.""i,op.i* замовника рiшення про застосування переговорноТпроцедури закупiвлi. 08.12.2014 р.
2. Iнформацiя про предмет закупiвлi.
2.1 . Найменування предмета закупiвлi. Код 35.30.11-00.00 - пара та гаряча вода.2.2. КiлькiСть ToBapiB або обсяг u"nonann" робiт чи надання послуг. 523о00 Гкал

ij;Ж*"r::ffiffi;РЬ, ВИКОНа""" РОбi' чи надання послуг. вул. Лесi украiъки,2з, м. тернопiль,
2,4, СтроК поставкИ ToBapiB, виконаннЯ робiт чИ наданнЯ послуг. Сiчень-грулень 2015 р.З. Jформацiя про учасника (учасникiв) процедури закупiвлi.
3,1, Повне найменування юридичноТособи або прiзв"щ", ir]r, по батьковi фiзичноТособи. Комунальнепiдприсмство теплових мереж <<Тернопiльмiськтеплокомуненерго> ТернопiльськоТ MicbKoT ради
?,?, Кчо за е.ЩРПоУ/реестрацiйний номер облiковоТ nuprn" nnurn"nu податкiв. 140345343,3, Мiсцезнаходження юридичноТ особи або tмiсце про*ивання фiзичноТ особи, телефон, телефакс.комунальне пiдприемство теплових мере?к <тернопiльмiськтеплокомуненерго>> ТернопiльськотMicbKoT раДП, м. Тернопiль, вул. Франка, 1б. 46001
4, Умова застосування переговорноТ процедури закупiвлi. П.2 ч.2 cTaTTi 39 Закону УкраiЪи <tllpoздiйснення державних закупiвельо (вiдсутнi"rо йоr*уренцiТ (у тому числi з технiчних причин) натовари, роботи чи послугп, якi можут, dyr" по"rurrrЁri, виконанi чи наданi тiльки певнпмпостачаJIьнпком (виконавцем)о за вiдсутностi при цьому альтернатпви).
5, Причини та обставини, якими керувався замовник пiд чаЪ застосування переговорноТ процедуризакупiвлi, У зв'язку з необхiднiстю укладання договору по послугах теплопостачання дляструктурного пiдроздiлу Тернопiльського НВК <Загальноосвiтня школа I-III ступепiв-медичшийлiцей Л} 15) Тернопiльс,коi MicbkoT ради Тернопiльськот областi необхiдно провести переговорнупроцедуру закупiвлi, За висповком антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи *oryrurrore пiдприсмствотеплових мереж <<Тернопiльмiськтеплокомуненерго) с сдиним постачальником тепловоТ енергii ум, Тернополi, Вiдповiдно до iснуючих схем теплопостачання м. Тернополя, забезпечення тепловоюеПеРГiеЮ СТРУКТУРНОГО ПiДРОЗДiлУ Тернопiльського НВК <<ЗагальнЬосвiтн, lrr*orru I-III сryпенiв_медичний лiцей 

^ъ 
15) Тернопiльськоi MicbKoT ради ТернопiльськоТ областi з комунальнимпiдприемством теплових мереж <<тернопiльмiсiктеплйоrуп*r"рго) призведе до небажанихнаслiдкiв та створецн_я загрози зриву опалювального сезону. Структурний пiдроздiл розмiщений

ýf,Нкурсних торгiв/ заступник директора з навч.Lпьно- ,

з конкурсних торгiв/ засryпник директора, nu""Y"no-/THBKNsIS 
e"t *#:

с;{


