
ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури, технічних та якісних характеристик

Кропивницький коледж харчування та торгівлі під’єднаний до теплових 
мереж КП «Теплоенергетик». Для забезпечення теплопостачання коледжу у 
2021 році необхідно провести закупівлю послуг з постачання пари, гарячої води 
та пов’язаної продукції (централізованого постачання теплової енергії) шляхом 
застосування переговорної процедури, так як дані послуги можуть бути надані 
виключно певним суб’єктом господарювання - КП «Теплоенергетик» з технічних 
причин.

Статтею 40 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено що, 
переговорна процедура закупівлі використовується Замовником як виняток з 
підстав визначених пунктом 2 даної статті Закону.

Зокрема підпунктом 2 пункту 2 статті 40 Закону України «Про публічні 
закупівлі» визначено що якщо послуги можуть бути надані виключно певним 
суб’єктом господарювання за наявності таких випадків: відсутності конкуренції 
з технічних причин -  Замовником застосовується переговорна процедура 
закупівлі.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 
р. № 2633-ІУ система централізованого теплопостачання -  сукупність джерел 
теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що 
об’єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача в 
населеному пункті. КП «Теплоенергетик» занесено до Переліку суб'єктів 
природних монополій, що підтверджує Зведений перелік природних монополій, 
який розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України. Комунальне підприємство «Теплоенергетик» має Ліцензію на 
виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та, відповідно, має можливість виконати 
потребу Замовника в закупівлі пари, гарячої води та пов’язаної продукції 
протягом 2021 в обсязі 200,0 Гкал на загальну суму 446770 грн. 00 коп, з ПДВ.

КП «Теплоенергетик» запропоновано надати наступні документи щодо 
підтвердження його діяльності:

Копію ліцензії на виробництво теплової енергії;
Копію ліцензії на транспортування теплової енергії;
Копію ліцензії на постачання теплової енергії;
Копію Статуту Комунального підприємства «Теплоенергетик»;
Копію витягу з реєстру платників ПДВ;
Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб 

-  підприємців та громадських формувань;
Копію наказу про директора та право підпису документів;
Копію наказу про розмір встановлених тарифів на теплову енергію.

Уповноважена особа Олена Дикусар


