ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-12-24-010756-c

Найменування замовника:

Комунальний заклад "Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02136577

Місцезнаходження замовника:

Україна, м. Кропивницький, 25006, Кіровоградська
область, вул. Велика Перспективна, 39/63

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Пара, гаряча вода та пов´язана продукція

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція

Hазва
предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів) (за
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Пара, гаряча
вода та
пов´язана
продукція

ДК 021:2015:
09320000-8 — Пара,
гаряча вода та
пов’язана продукція

152
гігакалорія

Україна,
Кропивницький,
25006, Кіровоградська
область, Велика
Перспективна, 39/63

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Пара, гаряча
вода та
пов´язана
продукція

ДК 021:2015:
09320000-8 — Пара,
гаряча вода та
пов’язана продукція

155
гігакалорія

Україна,
Кропивницький,
25006, Кіровоградська
область, вул.
Полтавська, 79, блок А

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

Розрахунки за використану
теплову енергію здійснюються
щомісяця згідно виставлених
рахунків-фактур та актів
виконаних послуг протягом 5
робочих днів з моменту
отримання рахунку-фактури, але
не пізніше 10 числа місяця

Пiсляоплата 5

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
634611.28 UAH

Інформація про учасника (учасників):
Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт
чи надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК"

24153576

25491, Україна,
Кіровоградська область,
місто Кропивницький,
Фортечний район
ВУЛИЦЯ ЛИВАРНА
будинок 1

634 611.28
UAH з ПДВ

+380522567390
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті
40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов

застосування переговорної процедури закупівлі
постачання теплової енергії в межах території, на якій розташовані теплові мережі КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» КП «Теплоенергетик» займає монопольне становище, відповідно
зведеного переліку суб’єктів природних монополій опублікованого на офіційному веб-порталі
Антимонопольного комітету 20 листопада 2020 року, та згідно реєстру суб'єктів природних
монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення НКРЕКП, станом на 30.11.2020 р.
Тому на підставі п.2. ч.2 ст. 40 Закону, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання та у зв’язку з відсутністю
конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, як виняток, обрано переговорну процедуру закупівлі,
відповідно ч.7 ст. 40 Закону, скорочену.

