ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-01-12-002845-a

Найменування замовника:

Комунальний початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад "Школа сучасних
театрально-сценічних напрямів"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

23752429

Місцезнаходження замовника:

Україна, м. Харків, 61171, Харківська область, вул.
Амосова, буд. 7-А

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

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

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

Пара, гаряча
вода та
пов'язана
продукція
(постачання
теплової
енергії)

ДК 021:2015:
260.54
09320000-8 — Пара,
гігакалорія
гаряча вода та пов’язана
продукція

Місце поставки
товарів або
місце виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Україна, м.Харків,
61171, Харківська
область,
вул.Амосова,
буд.7-А

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Поставка
товару

Постачання теплової Пiсляоплата 18
енергії

Джерело фінансування закупівлі:

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати, (%)

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
428055 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
"ХАРКІВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

31557119

61037, Україна,
428 046.38
Харківська область, місто UAH з ПДВ
Харків, Слобідський район
ВУЛИЦЯ МЕФОДІЇВСЬКА
будинок 11
+380577118584

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 буде здійснюватися згідно тарифів, встановлених Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
складовою частиною яких, у тому числі, 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 30.11.2020. Комунальне
підприємство "Харківські теплові мережі" (код ЄДРПОУ 31557119, м.Харків, вул.Мефодіївська
буд.11, 61037) значиться під номером 68. Відповідно зведеного переліку суб'єктів природних
монополій станом 31.11.2020, розміщеного на офіційному сайті Антимонопольного комітету
України, щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами, Комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" значиться під номером

190. У зв'язку з відсутністю конкуренції з технічних причин на постачання теплової енергії, яка
може бути надана тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи прийнято
рішення про проведення закупівлі із застосуванням переговорної процедури з Комунальним
підприємством "Харківські теплові мережі".

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-01-12-002845-a
Дата формування звіту: 21 січня 2021

Найменування замовника:

Комунальний початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад "Школа сучасних
театрально-сценічних напрямів"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

23752429

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

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
предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(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
(постачання
теплової енергії)

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

260.54
гігакалорія

61171, Україна,
Харківська
область, м.Харків,
вул.Амосова,
буд.7-А

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Поставка
товару

Постачання теплової Пiсляоплата 18
енергії

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

12 січня 2021 14:59

Кількість учасників процедури
закупівлі:

1

Тип днів

Розмір
оплати, (%)

Календарні 100

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище, ім’я,
по батькові (для
фізичної особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

428 046,38 UAH з
ПДВ

428 046,38
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

12.01.2021 14:59

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю
(у разі якщо в результаті проведення
торгів не було укладено договір про
закупівлю):

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

21 січня 2021

Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я,
по батькові (для фізичної особи), з
яким укладено договір про
закупівлю:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

61037, Україна, Харківська обл., місто Харків,
Слобідський район ВУЛИЦЯ МЕФОДІЇВСЬКА
будинок 11

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

428 046,38 UAH (в тому числі ПДВ 71 341,06 UAH)

Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову
угоду, за якою укладено договір про
закупівлю (у разі проведення
закупівлі за рамковими угодами):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

16193/21

