
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-10-011905-a

Найменування замовника: Луганська обласна прокуратура

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02909921

Місцезнаходження замовника: Україна, місто Сєвєродонецьк, 93400, Луганська
область, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ЛІЩИНИ, будинок 27

Вид предмета закупівлі: Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

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

Пара, гаряча
вода та
пов’язана
продукція

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

54.802
гігакалорія

Україна, смт
Троїцьке, 92100,
Луганська
область, проспект
Перемоги, 14

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 Опис Сума

Державний бюджет України 200000 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

КУЛАЧКО
ОЛЕКСІЙ
ОЛЕКСІЙОВИЧ

2799520030 92703, Україна, Луганська
область, місто
Старобільськ, ПЛОЩА
БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
будинок 67

+380957884548

149 933.06
UAH

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 ст. 19 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, діяльність у
сфері теплопостачання може здійснюватись суб’єктами господарської діяльності у сфері
теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності, зокрема, на основі договорів
оренди, підряду, концесії, лізингу та інших договорів. Споживач або суб'єкт теплоспоживання має
право вибирати (змінювати) теплопостачальну організацію, якщо це технічно можливо.
У будівлі, частину якої орендує обласна прокуратура для розміщення Троїцького відділу
Старобільської місцевої прокуратури Луганської області за адресою: проспект Перемоги, 14, смт
Троїцьке, Луганська область, встановлено котельню що належить на праві оренди фізичній особі-
підприємцю Кулачко О.О. Отримання теплової енергії від інших постачальників, в тому числі, з
використанням альтернативних видів палива, для забезпечення функціонування Троїцького відділу
Старобільської місцевої прокуратури Луганської області неможливе через відсутність відповідного
обладнання та прокладених мереж до об’єкту. Для забезпечення тепловою енергією будівлі від
іншого постачальника, потрібно виконати договірні, проектні та інші технічні роботи, що
призведуть до додаткових витрат.
Слід також зазначити, не укладення договору з учасником ФОП Кулачко О.О., призведе до
припинення теплопостачання приміщення прокуратури, що в свою чергу спричинить руйнування
системи тепло забезпечення.
Крім цього, відповідно до договору оренди, укладеного фізичною особою – підприємцем Кулачко
О.О. з Троїцьким територіальним медичним об’єднанням, орендар зобов`язується за власні кошти
відповідно до умов договору забезпечити реалізацію предмету договору, а саме використання майна



виключно для розміщення котельні та здійснити роботи щодо забезпечення виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії до об’єкту. Мета даного договору є: для обласної
прокуратури – отримання якісних послуг з постачання теплової енергії, а для ФОП Кулачко О.О. –
отримання права надання послуг з постачання теплової енергії для будівлі.


