
ОБГРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі 

 
1. Замовник. 
 
1.1 Найменування – Державна установа «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» 
 
1.2 Код за ЄДРПОУ – 08733899 
 
1.3 Місцезнаходження – 40030. Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 

будинок 23. 
 
1.4 Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, імя, по-

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) – Гусак Світлана Миколаївна, 
уповноважена особа, юрисконсульт Державної установи «Територіальне медичне 
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області», 
Сумська область, м. Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 23, тел. (0542) 
66-73-64, lanagusak@ukr.net. 

 
1.5. 10 лютого 2022 року уповноваженою особою замовника прийнято рішення про намір 
укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель з ТОВ 
«Сумитеплоенерго». 
 
 
2. Інформація про предмет закупівлі. 
 
2.1 Найменування предмета закупівлі – 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція (послуги з постачання теплової енергії та гарячої води) 
2.2 Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 91,529764 Гкал., 
вартість поставки: 240980,05 грн. з ПДВ. 
 
2.3 Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 40030 Сумська область, 
м.Суми, вул. Петропавлівська, буд. 81 
 
2.4 Строк поставки товарів, виконання робіт та надання послуг – з 01.01.2022 по 
31.12.2022. 
 
3. Інформація про учасника (учасників ) процедури закупівлі. 
 
3.1 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго». 
 
3.2 Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 33698892. 
 
3.3  Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс – 40030, Сумська область, м. Суми, вул. Друга Залізнична, 10, тел. 0542 78-
75-16, 0542 78-18-98 
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4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі – відсутність конкуренції з 
технічних причин на відповідному ринку, 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 – даний вид послуг є життєво необхідний для  функціонування 
Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх 
справ України по Сумській області». ТОВ «Сумитеплоенерго» - єдиний 
постачальник послуг  з постачання пари, гарячої води та пов’язаної продукції в 
регіоні, який має відповідний дозвіл. Відсутність договору  на закупівлю послуг  з 
постачання  пари, гарячої води та пов’язаної продукції з ТОВ «Сумитеплоенерго» 
призведе до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків: 
 
- зрив опалювального сезону Державної установи «Територіальне медичне 
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»; 
- недотримання температурного режиму у приміщеннях Державної установи 
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 
Сумській області»; 
- існує ймовірність розморожування систем водопостачання і опалювання, що 
призведе  до виникнення надзвичайних ситуацій. 
На підставі вищезазначеного, Державній установі «Територіальне медичне 
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» необхідно 
укласти  договір з  Товариством  з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» 
на 2022 рік. 
 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі – ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг АД №041921 на право провадження 
господарської діяльності з  виробництва теплової енергії (крім діяльності з 
виробництва теплової енергії  на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), АД№041922 на 
право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та АД №041923 
на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії. 
 


