
ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування процедури закупівлі в одного учасника 
 

1.     Замовник:  

1.1.  Найменування. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 

1.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02125438 

1.3.  Місцезнаходження. 82100, Львівська область,  м. Дрогобич, вул. Івана  Франка, 24                                                                                                                                                                                                                      

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). Лук’янченко Микола Іванович, проректор з науково-

педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку університету,                

тел. /03244/24207 
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник 

(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).  

                           Міністерство  освіти і науки України, ЄДРПОУ 00027677 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування проце-

дури закупівлі в одного учасника. 26.11.2013 р. 

2. Джерело фінансування закупівлі. державний бюджет, спец.кошти 

3. Інформація про предмет закупівлі:    

3.1 Найменування предмета закупівлі.  пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої     

     води код  35.30.1 згідно Державного класифікатора   продукції  та послуг ДК 016:2010    

3.2.Кількість товарів або обсяг виконання  вид робіт чи наданих послуг. 4005  Гкал 

                                                       (навчальні корпуси – 2886 Гкал, гуртожитки- 1119Гкал 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Дрогобич 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. по 31.12.2014 р. 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

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

                                          Комунальне підприємство «Дрогобичтеплоенерго» ДМР   

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.  ЄДРПОУ 05445563 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи:   

       82100, Львівська область,   м. Дрогобич, вул. Індустріальна, 1а 

5.  Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Відповідно до пункту 2 

частини другої   статті 39 Закон України «Про здійснення державних закупівель»  

відсутність 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. Відповідно до пункту 2 частини другої  статті 39 Закон України 

«Про здійснення державних закупівель»  відсутність 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. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури          

закупівлі:  

- Закон України "Про природні монополії" від 20.04.2000р. No1682-ІП; 

- Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005р. No 2633-VI; 

- Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 26.06.2004р. No 1875-VI; 

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг 

з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 

типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної 

та гарячої води і водовідведення" від 03.10.2007р. No1198. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів:  

проректор з науково-педагогічної роботи  

і стратегії соціально-економічного розвитку                        Лук’янченко М.І. 
          

Секретар комітету з конкурсних торгів:    

провідний  спеціаліст   маркетингового                 Красневич Е.М. 

відділу                   


