ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-16-016098-a

Найменування замовника:

ПІВНІЧНА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43332675

Місцезнаходження замовника:

Україна, Чернігів, 14017, Чернігівська область,
проспект Перемоги, 6

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова
енергія; послуги централізованого постачання
гарячої води)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

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

ЛОТ 2 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги
централізованого постачання гарячої води)
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
(послуги
централізованого
постачання гарячої
води)

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

350 метри
кубічні

Україна,
Чернігів, 14017,
Чернігівська
область,
проспект
Перемоги, 6

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Підписання
договору

Оплата здійснюється
після підписання
договору, поставки товару
та виставлення рахунку.

Пiсляоплата 30

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Державний бюджет України

Опис

Сума
644656.82 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

ТОВ ФІРМА
"ТЕХНОВА"

24100060

03150, Україна, м. Київ, м. 30 912 UAH з
Київ, вул.
ПДВ
Предславинська, буд.
31/11, офіс 87
++++04622642032

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
Відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (із
змінами та доповненнями) переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток,
зокрема якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно
певним суб'єктом господарювання за відсутності конкуренції з технічних причин.
Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо постачання теплової
енергії та надання послуги з централізованого постачання гарячої води, їх закупівлю необхідно
здійснити у ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», до мереж якого технічно підключена адміністративна будівля

Північної митниці Держмитслужби.
Тарифи визначаються за встановленими постановами НКРЕКП України тарифами на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з централізованого постачання
гарячої води для бюджетних установ у відповідному розрахунковому періоді і на момент проведення
переговорів становлять:
- теплова енергія- 1522,94 грн./Гкал з ПДВ;
- послуги з централізованого постачання гарячої води – 88,32 грн./м3 з ПДВ.

