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ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління статистики у Чернігівській  області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02363072
1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 37, 14000
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі: Козар Тетяна
Володимирівна – заступник начальника Головного управління, голова комітету з конкурсних
торгів, Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 37, 14000, тел. (0462) 675-059, факс (0462) 675-027, е-
mail: post@chernigivstat.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить
замовник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 37508596.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника: « 11 » лютого  2013року
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 905,02931 Гкал , у т.ч.:
Лот 1 – 9,33998 Гкал; Лот 2 – 18,18806 Гкал; Лот 3 – 86,0667 Гкал; Лот 4 – 32,59592 Гкал; Лот 5 –
9,0455 Гкал; Лот 6 – 71,20119 Гкал; Лот 7 – 20,30861 Гкал; Лот 8 – 124,5825 Гкал; Лот 9 – 30,36286
Гкал; Лот 10 – 12,76622 Гкал; Лот 11 – 490,57177 Гкал
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот 1 - 16500, Чернігівська
область, м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31; Лот 2 - 15100, Чернігівська область, м.Городня, вул. Леніна,
4; Лот 3 - 17000, Чернігівська область, м. Козелець, вул. Комсомольська, 14; Лот 4 - 15300,
Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченко, 85; Лот 5 - 16300, Чернігівська область, смт
Куликівка, вул. Партизанська, 2а; Лот 6 - 15600, Чернігівська область, м. Мена, вул. Жовтнева, 7;
Лот 7 - 16000, Чернігівська область, м.Новгород-Сіверський, вул. Базилевича, 10а; Лот 8 - 16600,
Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Богуна, 8; Лот 9 - 17500, Чернігівська область, м. Прилуки,
вул. Київська, 226; Лот 10 - 16400, Чернігівська область, м. Борзна, вул. Г.Барвінок, 7; Лот 11 -
14000, м. Чернігів, вул. Горького, 37
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень–грудень 2013р.
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Лот 1-7 – Публічне акціонерне товариство "Облтеплокомуненерго"; лот 8 – Товариство з
обмеженою відповідальністю "Ніжин Тепло Мережі"; лот 9 – Комунальне підприємство "Прилуки
тепловодопостачання"; лот10 – Виробниче підприємство теплових мереж
"Борзнатеплокомуненерго"; Лот 11 – Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова"
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: Лот1-7
– 03357671; лот8 – 32750668; лот9 – 32863684; лот10 – 24838038; лот11 – 24100060
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс: Лот 1-7 - 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 55-б, тел./факс (0462) 77-43-24; лот8
- 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Глібова, 1, тел./факс (04631) 7-11-97; лот9 - 17500,
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Садова, 104, тел./факс (04637) 3-39-36, 3-39-47; лот10 -
16400, м. Борзна, вул. Незалежності, 2, тел./факс (04653) 2-10-93; лот11 - 14014, м. Чернігів, вул.
Ушинського, 23, тел./факс (0462) 65-37-12
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до п.2 ч.2 ст.39
Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме: процедура закупівлі в одного
учасника застосовується як виняток за відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин)
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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: Публічне акціонерне товариство "Облтеплокомуненерго", Товариство з
обмеженою відповідальністю "Ніжин Тепло Мережі", Комунальне підприємство "Прилуки
тепловодопостачання",  Виробниче підприємство теплових мереж "Борзнатеплокомуненерго",
Товариство з обмеженою відповідальністю фірму "ТехНова" включено до Переліку суб'єктів
природних монополій Чернігівської області на ринку транспортування теплової енергії.  За таких
умов зміна виконавця є неможливою і вибір процедури закупівлі повністю відповідає умовам
пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
Закон України "Про природні монополії"; Лист Чернігівського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України від 11.02.2013р. №02-1/598

Заступник начальника Головного управління
статистики у Чернігівській області,
голова комітету з конкурсних торгів Т.В.Козар


