ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі
в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Власівська селищна рада м.Світловодська
Кіровоградської області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04366465.
1.3. Місцезнаходження: 27552, Кіровоградська область, м.Світловодськ,
смт.Власівка, вул.Першотравнева, буд.59.
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): заступник
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Кравченко Віктор
Іванович, тел./факс (05236)52454, e-mail: rada-vlasovka@at.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської області, 04366465.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування процедури закупівлі в одного учасника: 09.01.2014 р..
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з постачання пари та гарячої
води (послуги централізованого постачання теплової енергії),
код ДК 016-2010 - 35.30.1.
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 869,66 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
Селищна рада (гараж по вул.Труда, 39, смт Власівка)
ДНЗ «Буратіно» (вул.Східна, 6-а, смт Власівка)
КУ «Лікарська амбулаторія» (вул.Східна, 3, смт Власівка)
Будинок культури (вул.Труда, 35, смт Власівка)
Бібліотека (вул.Висоцького, 1, смт Власівка).
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2014
року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи: Комунальне підприємство «Власівські мережі» (директор
Матвієць Володимир Володимирович).
4.2. Ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер: 32092251.
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс: 27552, Кіровоградська область, м.Світловодськ,
смт Власівка, вул.Лівобережна, буд.9, тел.(05236)53770.
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: п.2 ч.2 ст.39
Закону України „Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010р.
№ 2289-VI - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на
послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності
при цьому альтернативи.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання
процедури закупівлі в одного учасника: установи Власівської селищної ради
приєднані до теплових мереж, по яких комунальне підприємство «Власівські
мережі» здійснює надання послуг з централізованого теплопостачання.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування
процедури закупівлі:
1.Рішення виконавчого комітету Власівської селищної ради № 47 від
27.04.2007 року «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у
житловому фонді смт.Власівка».
2.Ліцензія серія АВ № 501673 видані Кіровоградською обласною
державною адміністрацією комунальному підприємству «Власівські мережі» на
постачання теплової енергії, строк дії ліцензії з 16.08.2012 р. по 16.08.2017 р.

Заступник селищного голови голова комітету конкурсних торгів

В.Кравченко

