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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 Вх.№ 15015FX182908  

ВДЗ № № 181 
(31.01.2015) 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник:  

1.1. Найменування:  Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 Броварської 

міської ради 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22208853 

1.3. Місцезнаходження: буд 23-А, вул. Гагаріна, м. Бровари, Київської обл., Україна, 

07400. 
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, e-mail):  
Прізвище, ім’я, по батькові: Жигулова Ольга Андріївна 

Посада: директор Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 

Телефон: (04594) 5-22-33 

Тел./факс: (04594) 6-26-30 

Е-mail: brovary-school7@ukr.net 

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

переговорної процедури закупівлі. «27» січня 2015року 

2. Інформація про предмет закупівлі.  

2.1. Найменування предмета закупівлі. код 35.30.12 - постачання пари та гарячої води 

трубопроводами. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  
постачання пари та гарячої води трубопроводами-600 Гкал  

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

м.Бровари .Київської обл..Гагаріна 23-А.07400. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень-грудень 2015 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕЛІКС ТРЕЙД» 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  
39193754.  

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

телефакс.  

07400,Україна, Київська обл. м. Бровари, бул. Незалежності , буд 2-А, кім 54/3 тел./факс 

(067)6192277 . 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.  

ч.4 ст.2, п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 

відсутність конкуренції (утому 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. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14#n14


5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 

процедури закупівлі.  

Відносини, пов’язані з виробництвом, транспортуванням і постачанням теплової 

енергії регулюються Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 року № 2633 

(із змінами та доповненнями) (далі-Закон).  

Відповідно до ст.1,19 Закону діяльність у сфері теплопостачання може 

здійснюватись суб’єктами господарської діяльності всіх організаційно-правових форм 

власності (за наявності відповідної ліцензії) через систему централізованого 

теплопостачання – сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих 

(розподільчих) теплових мереж, що об’єднані між собою та використовуються для тепло 

забезпечення споживача, населеного пункту. 

Враховуючи наявну систему тепло споживання замовника навчальних закладів 

м.Бровари (комплекс теплоспоживчих установок, з’єднаних із системою теплопостачання, 

призначені для задоволення потреб споживача відповідно до договору), надання послуг 

постачання теплової енергії для забезпечення централізованого опалення приміщення 

замовника можливе виключно навчальний заклад Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №7   -  ТОВ «ФЕЛІКС ТРЕЙД   з технічних причин, оскільки самовільне 

відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води Законом 

забороняється (відключення споживачів від мережі централізованого опалення 

здійснюється у разі, коли технічна можливість такого відключення затверджена органом 

місцевого самоврядування Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 

14.10.2014 № 592 « Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ «Фелікс 

трейд»).  

Статею 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг» від 09 липня 2010 року № 2479 визначено, що суб’єктом природної монополії є 

суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, який провадить діяльність на ринку, 

що перебуває у стані природної монополії, у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення і транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами.  

Також відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про природні монополії» 

транспортування теплової енергії належить до сфери діяльності суб'єктів природних 

монополій.  

 ТОВ «Фелікс Трейд» 

входять до переліку суб’єктів природних монополій Київської області – здійснює 

одноосібне, безальтернативне постачання теплової енергії традиційним та нетрадиційним 

видом палива на території розташування своїх теплових мереж в  м. Бровари, в тому числі 

за адресами  навчальних закладів м. Бровари та мають відповідну ліцензію на надання 

даних послуг. 

На підставі вищевикладеного, та згідно п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель», для закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та 

гарячої води (постачання теплової енергії) може бути застосована переговорна процедура 

закупівлі кількістю 600Гкал.    

Враховуючи вищезазначене договір на придбання постачання теплової енергії  для 

Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Бровари  за їх адресами замовник 

може укласти  з ТОВ «ФеліксТрейд»,  

6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі:  

 ст. 2, 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197 від 

10.04.2014 р.; 

 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» № 1682 від 20.04.2000 р.; 

 Закон України «Про теплопостачання» № 263 від 02.06.2005 р.; 



 Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» № 

2479 від 09.07.2010 р.; 

 П.3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил 

користування тепловою енергією» № 1198 від 03.10.2007 р.;  

 П.25,26 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з центрального опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення» № 630 від 21.07.2005 р.; 

 Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» № 4851 від 24 травня 2012 року; 

 пакет установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ФеліксТрейд»  

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

  

О.А.Жигулова 

                                    
 М.П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

 Матіяш Валентина Петрівна 

/04594/50052             

 

 

 

 

 


