
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-29-007059-b

Найменування замовника: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ДВОРІЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ КУП'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

44110549

Місцезнаходження замовника: вул.Нагірна, будинок 8, Дворічна, Харківська
область, 62702, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: код ДК 021:2015 09320000-8 "Пара,гаряча вода та
пов’язана продукція" ( Постачання теплової енергії)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

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

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

код ДК 021:2015
09320000-8
"Пара,гаряча вода
та пов’язана
продукція" (
Постачання
теплової енергії)

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

53.39 Гкал Нагірна,8 (
Заклади культури
,підпорядковані
Замовнику),
Дворічна,
Харківська
область, 62702,
Україна

до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Надання
послуг

Розрахунки за теплову енергію, що
споживається, проводяться в
грошовій формі, згідно з діючими
тарифами на період постачання
теплової енергії, затвердженими в
установленому порядку, та на
підставі показань приладів
комерційного обліку теплової енергії,
а при їх відсутності – розрахунковим
способом, після пред’явлення
учасником рахунку на оплату
наданих послуг .До рахунку
додається акт виконаних робіт на
постачання теплової енергії.

Пiсляоплата 10 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 277197.68 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

Товариство з
обмеженою
відповідальністю "
ДІВАЙС"

30357952 61037, Україна,
Харківська область,
Харків, Плеханівська
,буд.117

+0577546208

277 197.68
UAH з ПДВ

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



Закупівля теплової енергії здійснюється згідно тарифів ,встановлених Національною комісією ,що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,складовою
частиною яких є транспортування теплової енергії. Згідно зі статтею 5 Закону України " Про
природні монополії " до сфери діяльності природних монополій віднесено ,зокрема,
транспортування теплової енергії .Відповідно до реєстру суб’єктів природних монополій у сферах
теплопостачання та централізованого водопостачання та водовідведення щодо транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,розміщених
на офіційному сайті НКРЕКП станом на 30.11.2021 року Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДІВАЙС" значиться під номером 164. Відповідно зведеного переліку суб’єктів
природних монополій станом на 30.11.2021 року ,розміщеного на офіційному сайті
Антимонопольного комітету України ,щодо транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими ) тепловими мережами Товариство з обмеженою відповідальністю "
ДІВАЙС" значиться під номером 164.У зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин на
постачання теплової енергії ,яка може бути надана тільки певним суб’єктом господарювання ,за
відсутності при цьому альтернативи прийнято рішення про проведення закупівлі теплової енергії
із застосуванням переговорної процедури з ТОВ " ДІВАЙС".


