ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури
UA-2017-02-13-000134-c
1. Найменування замовника: Державний архів Кіровоградської області
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: ЄДРПОУ 03494480
3. Місцезнаходження замовника:
м.Кропивницький, 25030

вул.Академіка

Корольова,

буд.3,

4. Конкретна назва предмета закупівлі: лоти 1–2 Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція (постачання теплової енергії)
5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):
ДК 021:2015 09320000- 8
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1 – 400
Гкал, лот 2 – 150 Гкал
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 –
вул.Академіка Корольова, 3, м.Кропивницький, 25030; лот 2 –
вул. В’ячеслава Чорновола, 1-Г, м.Кропивницький, 25015
8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2017
року
9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:
лот 1 – Дочірнє підприємство «Кіровоградтепло» товариства з обмеженою
відповідальністю «Центр науково-технічних інновацій Української
нафтогазової академії; лот 2 – Комунальне підприємство «Теплоенергетик»
10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: лот 1 –
код ЄДРПОУ 33142568, лот 2 – код ЄДРПОУ 24153576
11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори,
телефон: лот 1 – вул.Кутузова, 23/16, м.Кропивницький, 25030, тел./факс:
(0522) 56-73-90, (0522) 56-98-37;
лот 2 – вул. Ливарна, 1, м.Кропивницький, 25491, тел./факс.: (0522)56-56-91,
(0522) 22-49-92
12. Ціна пропозиції: лот 1 – 733600,00 грн з ПДВ, лот 2 – 247100,00 грн з
ПДВ
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до
частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі": відсутність
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
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14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
(посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що
підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).
Тарифи на централізоване опалення, постачання гарячої води,
водопостачання та водовідведення, послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, електроенергію та природний газ зі структурою
цих тарифів встановлюють згідно з постановою Кабінету Міністрів України
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги» від 01.06.2011 року № 869 (із змінами).
Статтею 1 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що
тариф на теплову енергію – це грошовий вираз витрат на виробництво,
транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з
урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових,
що визначаються згідно з методиками, розробленими національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а
постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська діяльність,
пов'язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за
допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової
енергії на підставі договору.
Точки підключення погоджуються сторонами у схемах межі поділу
теплової мережі, якими визначено місця підключення мереж та обладнання,
які належать ДП “Кіровоградтепло” та КП “Теплоенергетик”, до мереж та
обладнання об’єктів замовника за адресами вул. Академіка Корольова, 3 та
вул. В’ячеслава Чорновола, 1– Г у м.Кропивницькому і цим забезпечене їхнє
повноцінне функціонування. Додатково, відповідно до ст.5 Закону України
«Про природні монополії», транспортування теплової енергії здійснюють
виключно суб'єкти природних монополій, перелік яких складається та
розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.
За даними оприлюдненими на веб-сайті http://www.amc.gov.ua станом на
12.01.2017 року ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “Центр науково-технічних
інновацій Української нафтогазової академії” та КП “Теплоенергетик” є
природними монополістами з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в
м.Кропивницькому. Оскільки згідно зі ст.21 Закону України «Про
інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ інформація щодо переліків суб’єктів
природних
монополій,
розміщена
на
офіційному
веб-сайті
Антимонопольного комітету України, є офіційною інформацією державного
органу, неможливо отримати теплову енергію від інших постачальників, ніж
учасники цієї переговорної процедури закупівлі, які є єдиними
постачальниками теплової енергії за адресами вул. Академіка Корольова, 3 та
вул. В’ячеслава Чорновола, 1– Г у м.Кропивницькому.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі:
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частина 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» від
25.12.2015 року № 922-VIІI;
ст. 5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 року
№ 1682-III (із змінами);
Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 року № 2633-IV
(із змінами);
ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року
№ 2657-ХІІ (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення та типового договору про надання послуг з
центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення» від 21.07.2005 року № 630 (із змінами);
розпорядження
Антимонопольного
комітету
України
«Про
затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів
природних монополій» від 28.11.2012 року № 874-р;
перелік суб’єктів природних монополій станом на 12.01.2017 року.

Голова тендерного комітету

В.Коваль
МП
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