
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України
15.09.2014 № 1Ю6

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування - Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені 
Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов.

1.2. Код за ЄДРПОУ- 14039907 .

1.3. Місцезнаходження - Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені 
Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Протасевича, 6а, м. 
Тернопіль, 46013.

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) -  Стрихар Мирослава Михайлівна, секретар 
комітету з конкурсних торгів, вчитель початкових класів, вул Протасевича, 6а, м. Тернопіль, 
46013, тел. (0352) 24-27-26, scholal7@ukr.net.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі -  29.12.2015р,

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1 Найменування предмета закупівлі - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води, код (ДК 016-2010) - 35.30.1 . .*

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг -  591,4 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Тернопільська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені Володимира Вихруша з поглибленим 
вивченням іноземних мов. вул. Протасевича, 6а, м. Тернопіль, 46013 .

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

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі .

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -  
Тернопільське комунальне підприємство теплових мереж
«Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради .

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків -14034534.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс; Тернопільське комунальне підприємство теплових мереж
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«Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради , вул. І. Франка, 16, м. 
Тернопіль, 46001, тел. (0352)52-75-93 .

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі : відповідно до п. 2 ч. 2 статті 39 
Закону України „Про здійснення державних закупівель”(відсутність 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 : За висновком антимонопольного комітету України № 3228/9 від 
15.11.2012 р. Тернопільське комунальне підприємство теплових мереж 
«Тернопільміськтеплокомуненерго» є єдиним постачальником теплової енергії у м. 
Тернополі, (згідно розпорядження голови Тернопільського обласного територіального 
відділення від 01.02.2011 р. № 3, підприємство внесено до Переліку з товарними межами 
транспортування теплової енергії в межах м. Тернополя ) . Також це підприємство
розміщене на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України , як природний 
монополіст. Ьіїро'/млууу.аіпс.аоу.иа. В разі припинення подачі теплової енергії в зимовий 
період, температура в приміщенні не буде відповідати санітарним нормам, у зв'язку з чим 
буде припинено процес навчання у школі, що не є допустимим, оскільки буде зірвано 
навчальний план роботи школи..

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі:

Лист антимонопольного комітету України, який підтверджує, що Тернопільське комунальне 
підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» включено до «Переліку 
суб’єктів природних монополій» № 3228/9 від 15.11.2012 р.

Секретар комітету з 
вчитель початкових

О.М. Янковський

М.М. Стрихар

Голова комітету конкурсних торгів, 
заступник директора з виховної роботи


