
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-01-24-012902-b

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ
ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

40909288

Місцезнаходження замовника: ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок
64В, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49000,
Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: послуга з 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

послуга з
постачання
теплової енергії

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

322
гігакалорія

вул. Березанівська,
67, м. Дніпро,
Дніпропетровська
область, 49082,
Україна

до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

Оплата здійснюється після
одержання акту прийому-
передачі, продовж п’яти
банківських днів

Пiсляоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет Бюджет Дніпровської міської
територіальної громади

1164393.86 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

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕПЛОЕНЕРГО"
ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

32688148 49081, Україна,
Дніпропетровська
область, місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ
СЛОБОЖАНСЬКИЙ
будинок 29 офіс 504

+380563743008

1 164 393.86
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
Відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура
закупівлі 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. Переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути
виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у разі відсутність
конкуренції з технічних причин, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише
з певним постачальником. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» та п. 7.
Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про
затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних
монополій», яким встановлено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій
розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України



(http://www.amcu.gov.ua). На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України зазначено
зведений перелік природних монополій України, яким визначено КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (номер 168 станом на
30.11.2021 рік) є суб’єктом природних монополій з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території
Дніпропетровської області. Враховуючи вищенаведене, постачальником теплової енергії для КП
«Оздоровлення та відпочинок» у зв’язку з тим, що система теплозабезпечення об’єкта
Замовника, за адресою 49082 Україна Дніпропетровська область м. Дніпро вул. Березанівська,
67, під’єднана до місцевих (розподільчих) теплових мереж КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та у зв’язку з відсутністю конкуренції з
технічних причин, може бути суб’єкт господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Відповідно до вимог Закону України «Про
публічні закупівлі» закупівлю послуги з постачання теплової енергії здійснити шляхом
застосування переговорної процедури.
Згідно з п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлю за кодом ДК 021:2015:
09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуга з постачання теплової енергії)
можливо провести шляхом застосування переговорної процедури.


