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ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування - відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації 
Львівської області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 02144619.
1.3. Місцезнаходження - вул. Р. Шухевича 12, Львівської області, Миколаївського 

району, м. Миколаїв, 81600 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) -  Лобик Орест Павлович, 

керівник відділу освіти, вул. Р. Шухевича 12, Львівська область, Миколаївський 

район, м. Миколаїв, 81600; 032-41-51-126.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування переговорної процедури закупівлі - 12 січня 2016р.

2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі -  35.30.1 „Пара та гаряча вода;постачання 
пари та гарячої води”
09320000-8 „Пара , гаряча вода та пов’язана продукція” (централізоване опалення).
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг -137  Гкал .

2.3. Місце надання послуг -  2 (дві) установи освіти Миколаївського району, 
Львівської області.
2.4. Строк надання послуг -  січень -  квітень 2016р.

3. Інформація про учасника процедури закупівлі:

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

особи -  Товариство з обмеженою відповідальністю „Галпек-Миколаїв” .
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^  3.2. Ідентифікаційний код - 38663712.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної

особи, телефон, телефакс - м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області, 

пр-т Грушевського 1,81600 ; тел. -  03241- 50-371

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі - відсутність 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.

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

процедури закупівлі -  відсутність альтернативного постачальника. Немає 

можливості забезпечення централізованим опаленням у інший спосіб до закладів 

освіти, так як ТзОВ „Галпек -  Миколаїв” являється єдиним орендарем майна 

МДКП „Миколаївтеплокомуненерго”, переданого з метою виробництва і 

забезпеченням централізованим опаленням на альтернативних видах палива 

споживачам та відсутністю конкуренції (в тому числі з технічних причин) на 

території міста Миколаєва

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі : Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Львівської області № 133 від 24.12.2015р., лист

[и Миколаївського району Львівської області № 02-11/2285

О.П. Лобик


