
ОБГРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» 

Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 25789098; 

1.3. Місцезнаходження: вул. Карпенка, 1  в смт Софіївка Софіївського району 
Дніпропетровської області. 

 

2. Інформація про предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі: Теплова енергія «код ДК 021:2015 

09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 84,508 Гкал; 

2.3. Місце постачання: вул. Карпенка, 1, смт. Софіївка, Софіївський р-н., 
Дніпропетровська обл., для об’єкту КЗ «ЦНСП» 

2.4. Строк постачання: з 01.01.2022 року по 31.12.2022 рік. 

 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи: Комунальне підприємство «Софіївське» Софіївської селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської області; 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
37019085; 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 
телефон: 53100, смт Софіївка, вул. Незалежності, 4Б, Софіївський район, 
Дніпропетровська обл., тел. 0565029092. 

 

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: Переговорна процедура 
закупівлі застосовується замовником як виняток при наявності підстав, що визначені п. 2 
ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме якщо роботи, товари чи 
послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 
господарювання за відсутністю конкуренції з технічних причин, внаслідок чого договір 
про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником. 

 

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

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону замовник має право як виняток застосовувати 
переговорну процедуру закупівлі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутністю 
конкуренції з технічних причин. 

Відповідно до частини 1 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» від 
20.04.2000 № 1682-ІІІ регулюється діяльність суб’єктів природних монополій у таких 
сферах: транспортування теплової енергії. 

Відповідно до інформації зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 
розміщеного на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http:/www.amc.gov.ua), встановлено, що Комунальне підприємство «Софіївське» 
Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області включено до 
зведеного переліку суб’єктів природних монополій на території Дніпропетровської 
області. 

У зв’язку з вищевикладеним послуги з транспортування теплової енергії можуть 
бути надані виключно Комунальним підприємством «Софіївське» Софіївської селищної 
ради Софіївського району Дніпропетровської області у зв’язку з відсутністю конкуренції з 
технічних причин. 
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