
ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 

 1. Замовник.  

 1.1. Найменування.  Національна металургійна академія України 

 1.2. Код за ЄДРПОУ. 02070766 

 1.3. Місцезнаходження. 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,4 

 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, 

електронна адреса). Орлов Олександр Олегович – головний механік, м. Дніпропетровськ,                    

пр. Гагаріна, 4,  тел. (0562)47-42-61, факс (0562)47-44-61,e-mail: sekrt@metal.nmetau.edu.ua 

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

процедури закупівлі. 26.01.2016 р. 

 2. Інформація про предмет закупівлі.  

 2.1. Найменування предмета закупівлі. 36.00.2  Обробляння та розподіляння води трубопроводами 

(65100000-4 послуги з розподілу води та супутні послуги, водопостачання) 

 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 160 000 м
3
 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою замовника 

 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2016 року 

 3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 

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

Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради 

 3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03341305 

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

49101, м. Дніпропетровськ, вул. Червона,21а, т/ф (056)744-64-60 

 4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст.39 Закону 

України "Про здійснення державних закупівель" № 1197-VII від 10.04.2014, а саме: «відсутності 

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», застосовується переговорна процедура закупівлі. 

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

закупівлі. Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 2 Закону України "Про здійснення державних 

закупівель" № 1197-VII від 10.04.2014 р. окремими законами визначаються особливості 

здійснення закупівлі послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. На сьогодні 

відсутні чинні нормативно-правові акти, які регулюють питання закупівлі зазначених послуг, у 

зв’язку з чим, їх закупівлю необхідно  здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими 

Законом (частина 2 розділу XI Прикінцеві положення). Статтею 5 Закону України "Про 

природні монополії" надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення 

здійснюється суб’єктом господарювання, що займає монопольне становище на ринку.  

Станом на сьогодні до приміщень Національної металургійної академії України 

(НМетАУ) підведені усі необхідні комунікації для надання послуг з водопостачання. Немає 

необхідності побудови додаткових ліній, що в свою чергу не збільшує вартість зазначених 

послуг. Враховуючи викладене, постачальником послуг з водопостачання для  НМетАУ в 

зв’язку з відсутністю конкуренції, може бути суб’єкт господарювання - комунальне 

підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради і відповідно до вимог Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII  від 10.04.2014 р. закупівля цих 

послуг може здійснюватися шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. 

 6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.  

- витяг зі ст. 5 Закону України "Про природні монополії"; 

- наданої ліцензії НКРЕ України № 500019 (дата видачі 15.09.2011 р.). 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                               В.П. Іващенко 
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