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УКРАЇНА 
Міністерство освіти і науки України 

Управління освіти і науки Запорізької державної адміністрації 
Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» 

69035, Запоріжжя, вул. Заводська 9, телефон 34-60-79, факс 222-98-51 
e-mail: dnzzvpu@gmail.com 

 
 

Код оголошення 29022012/325964508 від 29.02.2012 р. 
 

ОБГРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

 
1. Замовник:  

1.1. Найменування: Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище». 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05536544. 

1.3. Місцезнаходження:  69035, Запоріжжя, вул. Заводська 9. 

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): Ципріанова Світлана Георгіївна – Голова комітету з тендерних 

торгів, заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу 

«Запорізьке вище професійне училище» м. Запоріжжя, адреса: Запоріжжя, вул.Гоголя 66, кв. 

29, телефон (061) 222-99-78, факс (061) 222-98-51, email:dnzzvpu@gmail.com. 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник 

(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 010 Управління освіти і науки 

Запоррізької облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 02143429. 

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

процедури закупівлі в одного учасника.28.02.2012. 

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету і спеціальний фонд. 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з постачання водяної пари і гарячої води 

(включно з холодоагентами) (послуги з постачання теплової енергії) (код ДК 016-97-40.30.1) 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Загальний обсяг закупівлі 

730,8841 Гкал, загальна сума 387015,34 грн у тому числі: 

Лот 1 – учбовий корпус і майстерня 330,7908 Гкал, 285783,4 грн. 

Лот 2 - гуртожиток   400,0933 Гкал, 101231,94 грн. 
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3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Запоріжжя, вул.Заводська 9. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Лютий – грудень 2012р. 

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.   

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» 

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Ідентифікаційний податковий номер 055365408298. 

4.3. Місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 

69035, Запоріжжя, вул. Заводська 9 тел. (061) 222-99-78, факс (061) 222-98-51, email: 

dnzzvpu@gmail.com. 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», а саме: - відсутності 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. 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного 

учасника: ст.19 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005р. №2633-IV 

передбачено, що діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб'єктами 

господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм 

власності. Споживач або суб'єкт теплопостачання має право вибирати (змінювати) 

теплопостачальну організацію,якщо це технічно можливо. 

Постачальником послуги з централізованого теплопостачання може бути тільки 

Концерн «Міські теплові мережі» м. Запоріжжя, тому що відсутні технічні можливості вибору 

інших теплопостачальних організацій, про що надано довідку Антимонопольного комітету 

України Запорізького обласного територіального відділення. 

Відповідно до Закону України від01.06.10 №2289 - IV «Про здійснення державних 

закупівель» (зі змінами від 03.10.2011), закупівля послуги з централізованого теплопостачання 

водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) замовником може здійснюватися 

шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, у разі відсутності конкуренції (у 

тому числі з технічних причин)на послуги з централізованого теплопостачання. 

Неукладання або несвоєчасне укладання договору з Концерном «Міські теплові 

мережі», на закупівлю послуги з централізованого теплопостачання водяної пари і гарячої 

води (включно з холодоагентами) призведе до припинення/обмеження централізованого 

теплопостачання Державному навчальному закладу «Запорізьке вище професійне училище». 
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Це поставить під загрозу здоров'я та життя працівників, що працюють та учнів, які 

навчаються у даному навчальному закладі. 

На підставі вищезазначеного, Державному навчальному закладу «Запорізьке вище 

професійне училище» необхідно укласти договір з Концерном «Міські теплові мережі», на 

закупівлю послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) – 

(централізоване постачання теплової енергії) в обсязі 730,8841 Гкал. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. 

- Інформаційна довідка. 

- Інформація про технічне обладнання та наявність теплових мереж філій Концерну 

«Міські теплові мережі». 

- Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід у сфері надання послуг з центрального постачання теплової енергії по 

філіям Концерну «Міські теплові мережі». 

- Інформація про кількість договорів по Концерну «Міські теплові мережі» укладених 

протягом 2011року. 

- Копія балансу Концерну «Міські теплові мережі». 

- Копія звіту про фінансові результати. 

- Копія звіту про рух грошових коштів. 

- Копії довідок про відсутність заборгованості за кредитами (2шт.). 

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію Концерну «Міські теплові мережі». 

- Витяг зі статуту Концерну «Міські теплові мережі» (зі змінами). 

- Копія довідки про включення Концерну «Міські теплові мережі» до Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України. 

- Копія ліцензії на виробництво теплової енергії. 

- Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП). 

- Копія свідоцтва № 11030127 про реєстрацію платника ПДВ. 

- Довідка Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України. 

 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів  С.Г. Ципріанова 
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