ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір під час застосування переговорної
процедури
1. Найменування замовника*. Державний архів Кіровоградської області
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.03494480
3. Місцезнаходження замовника*. 25030, місто Кропивницький, вул. Академіка
Корольова, 3.
4. Конкретна назва предмета закупівлі. Централізоване постачання теплової енергії
5.
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності),
код ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Лот 1 - 300
Гкал, Лот 2 -125 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. Лоти 1, 2 - до
31.12.2019 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 - 33142568, Лот 2 24153576
11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон. Лот 1 - 25030,
Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Кутузова, 23/16, тел/факс (0522)56-73-90, Лот 2 25491, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ливарна, 1, тел/факс (0522)30-15-20
12. Ціна пропозиції. Лот 1 - 748296,00 грн. з ПДВ, Лот 2 - 261189,00 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
(п.2 ч. 2 ст. 35 Закону)
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування процедури закупівлі).
ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIII
(зі змінами);
ст. 1 Закону України "Про теплопостачання" № 2633-IV від 02.06.2005р. (зі змінами);
ст. 5 Закону України "Про природні монополії» № 1682-ІІІ від 20.04.2000р.
(зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги" від 01.06.2011 № 869;
розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р
"Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних
монополій";
зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 31.01.2019 року.
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