ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-03-24-000773-a

Найменування замовника:

Дніпровська митниця Держмитслужби

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43350935

Місцезнаходження замовника:

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

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Послуга з постачання теплової енергії за кодом ДК
021:2015 09320000-8 для об’єкту митниці за
адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.
Сергія Синенка, 12

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

Послуга з
постачання
теплової енергії за
кодом ДК
021:2015
09320000-8 для
об’єкту митниці за
адресою:
Запорізька
область, м.
Запоріжжя, вул.
Сергія Синенка,
12

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

165 Гкал

вул. Сергія
Синенка, буд.12,
м. Запоріжжя,
Запорізька
область, 69041,
Україна

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

Оплата здійснюється щомісяця
не пізніше останнього числа
місяця, наступного за
розрахунковим періодом, що є
граничним строком внесення
плати за спожиту послугу

Пiсляоплата 30

Календарні 100

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

Концерн "Міські
теплові мережі"

32121458

69091, Україна,
Запорізька область, місто
Запоріжжя, бул.
Гвардійський, буд 137

253 012.65
UAH з ПДВ

(061) 224-08-55
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
З метою забезпечення опалення об’єкту митниці за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.
С.Синенка, 12 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. КОНЦЕРН «МІСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» відображений за номером № 67 у реєстрі суб’єктів природних монополій у
сферах теплопостачання у Зведеному переліку суб’єктів природних монополій, розміщеному на
офіційному сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua станом на 31.12.2020 року та
є єдиним підприємством, на яке покладено функції з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами для об’єкту Дніпровської
митниці Держмитслужби, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 12.

Теплова мережа об’єкту підключена до теплових мереж КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Теплопостачання іншим підприємством неможливе, оскільки може призвести до виникнення
проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням системи опалення.

