ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-16-002742-c

Найменування замовника:

Дніпровська митниця Держмитслужби

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43350935

Місцезнаходження замовника:

Україна, місто Дніпро, 49038, Дніпропетровська
область, вул. Княгині Ольги, 22

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Постачання теплової енергії за кодом ДК 021:2015
09320000-8

Код за Єдиним закупівельним
словником:

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

ЛОТ 4 — Постачання теплової енергії за кодом ДК 021:2015 09320000-8 для
об’єкту митниці за адресою: Запорізька область, Василівський р-н, м.
Дніпрорудне, вул. Центральна, 12а, приміщення 39
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

Постачання
теплової енергії за
кодом ДК 021:2015
09320000-8 для
об’єкту митниці за
адресою:
Запорізька область,
Василівський р-н,
м. Дніпрорудне,
вул. Центральна,
12а, приміщення 39

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

7 Гкал

Україна, м.
Дніпрорудне,
71630, Запорізька
область, вул.
Центральна, 12а,
приміщення 39

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Поставка товару

Пiсляоплата 5

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Державний бюджет України

Опис

Сума
947220.09 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

КП
"Дніпрорудненські
теплові мережі"

32597943

71630, Україна,
Запорізька область, місто
Дніпрорудне, вул. Героїв
праці, буд.11

11 715.36
UAH з ПДВ

(06175) 6-29-20, 7-61-09
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
На даний час існує потреба в забезпечені опалення наступних об’єктів митниці за адресами:
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. С. Тільги, 20 (Об’єкт 1); Запорізька область, м.
Запоріжжя, вул. С.Синенка, 12 (Об’єкт 2); Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шевченка, 31, вул.
Баха, 42 кв.30 (Об’єкт 3); Запорізька область, Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Центральна,
12а, приміщення 39 (Об’єкт 4). З метою забезпечення опалення об’єктів Дніпровської митниці
Держмитслужби необхідно здійснити проведення переговорної процедури закупівлі (скороченої)
відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, а саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності
одного з таких випадків - у разі відсутності конкуренції з технічних причин. Згідно з частиною 1
статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником

як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення
переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками
процедури закупівлі. Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами для опалення об’єктів Дніпровської митниці
Держмитслужби, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. С.Тільги,
20,(Об’єкт 1) покладено на КПТМ «Криворіжтепломережа», в т.ч. через існуючий стан та
розташування теплових мереж у відповідному районі міста. Теплопостачання здійснюється КПТМ
«Криворіжтепломережа», оскільки тепломережі митниці підключені до їх теплових мереж.Зміна
постачальника теплової енергії може призвести до несумісності або виникнення проблем
технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням системи опалення. У
Зведеному переліку суб’єктів природних монополій, розміщеному на офіційному сайті
Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua, станом на 31.12.2020 підприємство включено
за номером 75. Теплопостачання Об’єктів 2,3,4 здійснюють суб’єкти господарювання: Концерн
«Міські теплові мережі» м. Запоріжжя, ПрАТ «Бердянське підприємство теплових мереж», КП
«Дніпрорудненські теплові мереж», які виробляють, транспортують магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами теплову енергію та реалізують її на регіональному ринку у
Запорізькій області. Зазначені підприємства перебувають у стані природної монополії та включені
до переліку суб’єктів природних монополій з територією діяльності - Запорізька область. У
Зведеному переліку суб’єктів природних монополій, розміщеному на офіційному сайті
Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua, станом на 31.12.2020 підприємства включені
за номерами, відповідно: № 67 - Концерн «Міські теплові мережі»; № 178- Приватне акціонерне
товариство «Бердянське підприємство теплових мереж»; № 173 - Комунальне підприємство
«Дніпрорудненські теплові мережі». Відповідно до існуючих схем теплопостачання, забезпечення
тепловою енергією у вигляді пари та гарячої води, об’єктів 2,3,4 митної інфраструктури
Дніпровської митниці Держмитслужби здійснюється від мереж, що знаходяться на балансі
вищезазначених постачальників і технічна можливість теплопостачання від інших мереж відсутня.

