ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Харківська державна академія культури
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30036001
1.3.Місцезнаходження: Бурсацький узвіз, 4, Харківська обл., м. Харків, Дзержинський р-н,
61057,
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). Петруня Юрій Олексійович, проректор з адміністративногосподарської роботи, Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61057, телефон: 0577313784,
телефакс: 0577312483.
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Міністерство культури України - код за ЄДРПОУ - 37535703
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника. 14 січня 2016 року
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України та кошти
підприємства.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі. обробляння та розподіляння води трубопроводами
код 36.00.2 за ДК 016:2010 (послуги розподілу води та супутні послуги код 65100000-4 за
ДК 021:2015 «водопостачання»),
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 73 500 м³
3.3. Місця поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Бурсацький узвіз, 4
(навчальний корпус №1, навчальний корпус №2, адмінбудівля), вул. Червоножовтнева, 1
(навчальний корпус №3), Полтавський шлях, 5 (навчальний корпус №4), Бурсацький
узвіз, 3 (навчальний корпус №5), вул. О. Яроша, 16 (гуртожиток №1), вул. Гвардійців
Широнинців, 39 (гуртожиток №2) м. Харків.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016 року.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи: Комунальне підприємство «Харківводоканал»
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03361715.
4.3. Місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс: вул. Шевченка, 2, Харківська
обл., м. Харків, Київський р-н, 61013, телефон: 0577063564 , 0577064551, факс 0577063565
5. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: Пункт 2 частини другої статті 39
Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014р. № 1197-VIІ:
«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
6. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі: Послуги з розподіляння та
обробляння води трубопроводами «водопостачання», здійснює Комунальне підприємство
«Харківводоканал». Антимонопольним комітетом України відповідно до ч.2 ст. 5 Закону
України «Про природні монополії» передбачено складання та ведення Переліку суб’єктів
природних монополій.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» включено до
зазначеного Переліку, як суб’єкт господарювання, що займає монопольне (домінуюче)
становище на ринку централізованого водопостачання в межах м. Харкова та Харківської
області. Тому виключається будь-яка технічна можливість централізованого
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водопостачання іншим постачальником, ніж КП «Харківводоканал». Не укладання, або
несвоєчасне укладання договорів з КП «Харківводоканал» на водопостачання призведе до
припинення /обмеження цих послуг підприємству в 2016 році. Це призведе до
відключення/обмеження роботи мереж соціальних об’єктів (гуртожитків, навчальних
корпусів), може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, унеможливить роботу об’єктів академії.
Даний вид послуг є життєво необхідним для функціонування об’єктів академії.
Безперебійне забезпечення цими послугами є життєво необхідним та надає можливість
безперебійної роботинавчальних корпусів та студентських гуртожитків.
З урахуванням викладеного, згідно з Законом України “Про здійснення державних
закупівель” від 10.04.2014р. № 1197-VIІ, відповідно до затвердженого плану закупівлі
товарів, робіт та послуг Харківської державної академії культури комітет з конкурсних
торгів прийняв рішення застосувати переговорну процедуру закупівлі в зв’язку з
виникненням термінової потреби об’єктів академії на водопостачання, як найбільш
прийнятної процедури для проведення даної закупівлі.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
 Річний план закупівель ХДАК на 2016р.
 Лист Антимонопольного комітету України (Харківське обласне територіальне відділення)
«Про природні монополії».
 Копія протоколу засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про
застосування переговорної процедури закупівлі.
 Копія інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, яка була
оприлюднена відповідно до статті 10 Закону.
 Проект Договору про закупівлю послуг з обробляння та розподіляння води
трубопроводами (централізованого водопостачання) з додатками
до проекту Договору.
 Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі послуг з обробляння та
розподіляння води трубопроводами (послуг з розподілу води та супутніх послуг
(водопостачання).
 Копія Статуту КП «Харківводоканал».
 Копія ліцензії на право здійснення діяльності.
 Копія довідки про включення КП «Харківводоканал» до єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Голова комітету з конкурсних торгів,
Проректор з АГР

Ю.О. Петруня

М.П.
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