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ОБГРУНТУВАННЯ

здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів або електронного каталогу

1.Замовник:
1.1. Найменування: Вінницький обласний краєзнавчий музей.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226197
1.3. Місцезнаходження: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 19
1.4. Уповноважена особа замовника за проведення закупівлі: Глінчевський Віталій Феліксович, 
інженер з охорони праці, Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 19, тел/факс: (0432) 53-07- 
17, museumkfg i.ua
1.5. Дата прийняття уповноваженою особою рішення про здійснення закупівлі без застосування 
відкритих торгів або електронного каталогу: «ЗО» січня 2023 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: Теплопостачання (в т.ч. теплове навантаження) 
будівель ВОКМ_4
CPV 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.
2.2. Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 286 Гкал .
2.3. Місце поставки товарів: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 19; вул. М. Оводова, 20.
2.4. Строк поставки товарів: з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи: Комунальне підприємство Вінницької міської Ради 
«Вінницяміськтеплоенерго».
3.2. Код за ЄДРПОУ: 33126849.
3.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 21100, м. Вінниця, вул. 600 річчя, 13, (0432) 551655.
4. Умови закупівлі без застосування відкритих торгів або електронного каталогу:
Відповідно до пп. 5 (3) п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 
послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період 
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення 
або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — 
Особливості), а саме: передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім 
послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, 
послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, 
вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без 
застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, 
коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 
певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків, а саме: відсутність 
конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена 
замовником, тобто замовник застосовує виняток за Особливостями і укладає прямий 
договір. За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники 
оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений
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без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання закупівлі без застосування 
відкритих торгів або електронного каталогу:
Враховуючи те, що постачальником Закупівлі є Комунальне підприємство Вінницької 
міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», 21100, м. Вінниця, вул. 600 річчя, 13, яке згідно 
інформації Антимонопольного комітету України у формі Витягу зі зведеного переліку 
суб'єктів природних монополій станом на 30.12.2022 займає монопольне становище на ринку 
теплопостачання у м. Вінниця ( відповідно до постанови НКРЕКП від 13.11.2018 № 1414), то 
застосовується вищевказане виключення.

Уповноважена особа Віталій ГЛІНЧЕВСЬКИЙ
М.П. (підіте)


