оБrрунтувАння

застосування процедурп заIqупiвлi в одного учасника
1. Замовник:

Барвiнкiвська районна державна адмiнiстрацiя
1.2. Iдентифiкацiйний код за еlрПоУ: 04059450.
1.3.Мiсцезнаходження: 64701 Украiна, XapKiBcbKa обл., м. Барвiнкове,
вул. Ленiна,8.
1.4. Посадова особа замовника, вiдповiдапьна за проведення закупiвлi:
заступник голови районноi державноi адмiнiстрацii Калiнiн Олег Сергiйович,
адресою: 647Ы YKpaiHa, Харкiвсъка обл., м. Барвiнкове, вул. Ленiна, 3. Тел.
(0575 7)-4 -24-88, факс (05 75 7)-4 -22-37, e-mail : barvinkove-rda@ mail.ru
1.5. Головний розпорядник коштiв або орган, до сфери управлiння якого
наJIе)Iшть замOвник: Барвiнкiвська районна державна адмiнiстрацiя, код за
1.

1. Найменування:

€ДРПОУ: 04059450.

1.6. .Щата прийняття KoMiTeToM з конкурсних торгiв замовника рiшення про
застосування процедури закупiвлi в одноm rIасника: <11>> листопада 2013

року.

2. !жерело фiнансуванIuI закупiвлi: кошти державного бюджеry.
3. Iнформацiя про предмет закупiвлi:

3.1, НаймеЕуваннrI предмета закупiвлi: теплова енергiя, код ,Щержавного
класифiкатора продукцii та послуг Л( 01б-20l0-35.З0.1
3.2. Кiлъкiсть товару, вид робiт та посJIуг:202,7738 Гкал
3.З. Мiсце поставки ToBapiBo виконЕlння робiт, над€}нця посJryг: в
загальному потоцi на входi у тепломережу Споживача.
Право власностi на тепло переходить вiд ПостачаJIьника до Споживача в
пунктах приймання-передачi.
3.4. Строк поставки ToBapiB, викон,lння робiт, надання послуг:
l сiчня 2аШ року - З1 .рудня 2014 рощу.
4. lнформацiя про у{асника процедури закупiвпi:
4.1. Повне найменування юридичноi особи або прiзвищ€, iм'я, по батьковi
фiзичноТ особи: XapKiBcbKe обласне комун€шьне пiдприемство к,Щирекцiя
розвитку iнфраструктури територiiЪ.
4.2. [дентифiкацiйний код: 03361721'.
4. 3 . МiсцезнаходженнJI юридичноi особи або мiсце проживання/реестрацiТ
фiзичноТ особи, телефоно телефакс: Украяо, м. XapKiB, майдан Свободи, 5,
,Щержпром, 3 пiд., 5 пов., б1022,тел.: 738-57 -55, 738-57 -52
Фактична адреса фiлit/ упраыriння: УкраiЪа, XapKiBcbKa обл., м. Барвiнкове,
вул. Ленiна, 35 а, тел. фiлit/ упраыriння (05757) 4-30-70,4-13-93.
5. Умови застосування процедури закупiвлi в одного r{асника:
Вiдповiдно до п. 2 ч. 2 ст.39 Закону УкраiЪи оПро здiйснен}ш державних
закупiвель>), а саме: вiдсутнiсть конхryренцrdв тому числi з технiчних причин)
на товари, роботи чи послуги, якi можуть бути поставленi, виконанi чи наданi
тiльки певним постачЕuIьником (виконавцем), за вiдсутностi при цьоI'rу
алътернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник пiд час обрання

процедури закупlвлl в одного )п{асника:

Харкiвсъке обласне комунапьне пiдприемство

<<.Щирекцiя розвитку

iнфраструктури територiii> та Барвiнкiвська райдержадмiнiстрацiя мають
багаторiчний досвiд плiдноi спiвпрацi щодо постачанrul тепловоi енергii, тобто
е вiдповiдна практика докуI\4ентально пiдтвердженого досвiду виконання

з€вначених

договорiв.
TepMiHoBicTb укJIаданнrI договору про закупiвлю тепловоТ енергii за
державнi кошти, т€tкож пов'язана з тим, що XapKiBcbKe обласне комунаJIьне
пiдприемство <<,Щирекцiя розвитку iнфраструктури територiТ> в свою черry ма€
необхiднiсть у 20|4 роцi укласти договори з пiдприемств€lми та органiзацiями,
якi також повиннi дотриматисъ cTpoKiB проведення процедури закупiвлi
тепловоi енергii яка BcTaHoBJIeHa Законом Украiни вiд 08.07.20l1 року М3б8l_
VI <Про здiйснення державних закупiвель> (у новiй редакцii).
З метою запобiгання негативнIтк соцiалъних процесiв, небажаних наслiдкiв
та недогtуtцен}ul виникнення надзвичайних сиryачiй техногенного та
природного характеру, а також зважаючи на те, що постачаннrI тепловоi енергii
необхiдно здiйснювати з 01.01.2014 року Барвiнкiвська районна державна
алмiнiстрацiя мае TepMiHoBy необхiднiсть укласти договори з Харкiвським
обласним ко}rуIrаJIьним пiдприемством <<!ирекчiя розвитку iнфраструктури
територii) на закупiвлю тепловоi енергii в обсязi 202,77З8 Гкал.

7. Перелiк документiв, що пiдтвердilq.ють наявнiсть yI!{oB застосування
процедури закупiшri: Копiя листа Харкiвського обласного територiального
вiддiлення днтимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи.

о.С.Калiнiн

Голова KoMiTeTy з конкурснпх торгiв
м. п.
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