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 ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

1. Замовник:  
1.1. Найменування: Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05420497 
1.3. Місцезнаходження:  вул.Рози Люксембург, 72, м.Донецьк, 83114 

 1.4. Відповідальний за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Артьомова Олена 
Павлівна, тел.: (062) 342-75-52, тел./факс: (062) 311-52-27, (062) 342-90-18, e-mail: 
kkt@fti.dn.ua 
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник 
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна академія наук 
України, 00019270 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника: 05.12.2012 р. 
2. Джерело фінансування закупівлі:  кошти державного бюджету України 
3. Інформація про предмет закупівель:  
3.1. Найменування предмета закупівель:  код-41.00.2 - послуги з розподілу води 
(водопостачання – 30000 м3 та водовідведення – 30000 м3) 
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:  
3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника 
3.4.Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. січень – грудень 2012 року 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.  
Комунальне підприємство “Донецькміськводоканал» 
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03361477 
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс. вул. Щорса, 110, м. Донецьк, 83114, тел.: (062) 305-74-66, тел./факс.: (062) 381-94-
03. 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.  

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 (згідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» від  01.06.2010 р. № 2289-VI). 
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в 
одного учасника. 

КП «Донецькміськводоканал» на ринку надання послуг із централізованого 
водопостачання та водовідведення у м. Донецьк в межах території, що обслуговується 
належними йому водопровідними та водовідвідними мережами, відноситься до суб’єктів 
природних монополій у сфері надання цих послуг.  

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна Національної академії наук 
України співпрацює з КП «Донецькміськводоканал» щодо водопостачання та 
водовідведення з 1971 р. 

На підставі вищезазначеного Донецькому фізико-технічному інституту 
ім.О.О.Галкіна Національної академії наук України необхідно укласти договір з КП 
«Донецькміськводоканал» на водопостачання та водовідведення в обсязі 30 000 куб. 
метрів на 2012 рік.  
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:  

- Лист Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України від 17.11.2011 р. № 02-38/3361; 



 2

- Ліцензія Міністерства з питань житлово-комунального господарства України на 
централізоване водопостачання та водовідведення (серія АВ, № 342868), надана КП 
«Донецькміськводоканал»; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 21.06.2007  
№ 13; строк дії ліцензії: з 21.06.2007 по 21.06.2012; 

- Постанова Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 
30.09.2011р. № 195 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання 
та водовідведення КП «Донецькміськводоканал». 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів,            О.І. Ракітянський  
заступник директора з загальних питань 
        
 


