
Обґрунтування

застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник
1.1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної допомоги №4» Дніпровської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37899673
1.3. Місцезнаходження: вул.Ламана,4, м.Дніпро, 49030
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по- 
батькові, посада та адреса, номер телефону або факсу із зазначенням міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса): Голова тендерного комітету, заступник 
головного бухгалтера Чернишева Валентина Валентинівна, вул.Ламана,4, м.Дніпро, 
49030, тел. +380508056831, e-mail: kzdcpmsd4@gmail.com
1.5. Дата прийняття тендерним комітетом замовника рішення про застосування 
переговорної закупівлі: 22.11.2021
2. Інформація про предмет закупівлі
2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуга з постачання теплової енергії (відповідно 
до класифікатора ДК 021-2015: 09320000- 8 -  пара, горяча вода та пов’язана продукція)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 276 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Ламана,4,
вул.КазаковаДа, вул.Шевченко,6а, вул.Набережна Перемоги, 94а, пр.Героїв,22, бульвар 
Слави,52, пр.Героїв,3, вул.Набережна Перемоги,118, вул.Новорічна,77, вул.
Сімферопольська,^ м.Дніпро
2.4. Строк поставки товарів,, виконання робіт чи надання послуг: протягом грудня 2021 
року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи: 
Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради
3.2. код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32688148
3.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон: 
вул.Глінки,15а, м.Дніпро, Україна, 49000, тел.(056) 778-06-70, 778-59-17
4. умова застосування переговорної процедури закупівлі: Відсутність конкуренції ( у тому 
числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 
може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи 
відповідно до п.2 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі»
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі: на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij) 
розміщено Зведений перелік суб'єктів природних монополій (розпорядження АМКУ від 
28.11.2012 №874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій»), відповідно до якого Комунальне 
підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради, за адресою: 49081, м.Дніпро, 
пр. Слобожанский, 29, код ЄДРПОУ 32688148, є суб’єктом природних монополій у сфері 
теплового постачання в м.Дніпрі.

На підставі вищезазначеного КНП «ДЦПМСД №4» ДМР необхідно укласти договір з 
Комунальним підприємством «Теплоенерго» ДМР на послугу з постачання теплової 
енергії.

Голова тендерного комітету, 
Заступник головного бухгалтера Валентина Чернишева
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