
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-09-24-009814-b

Найменування замовника: Луганська обласна прокуратура

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02909921

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

Вид предмета закупівлі: Послуги

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

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

Пара, гаряча вода
та пов’язана
продукція.

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

250
гігакалорія

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

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати,
(%)

Надання послуг Пiсляоплата 30 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 400000 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

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

00131050 93400, Україна,
Луганська область,
місто Сєвєродонецьк,
ВУЛИЦЯ
ПРОМИСЛОВА
будинок 17

+380645227907

394 000
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 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), затвердженого Указом Президента України
від 10.09.2014 № 715, до завдань НКРЕКП належить, зокрема, формування та ведення реєстру
суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП. Порядок складання та
ведення реєстру суб’єктів природних монополій затверджено Наказом НКРЕКП від 19.10.2017 №
1268. Відповідно до зазначеного Порядку, реєстр суб’єктів природних монополій розміщується
щомісяця на офіційному веб-сайті НКРЕКП. За даними зазначеного реєстру, ДП «Сєвєродонецька
теплоелектроцентраль» є суб’єктом природної монополії у сфері транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Теплові мережі
адміністративної будівлі обласної прокуратури, приєднанні до мереж які знаходяться на балансі
ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», і можливість надання послуг з постачання теплової
енергії іншим підприємством з технічних причин відсутня.



Отже, до предмету закупівлі, код за ДК 021:2015 - 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана
продукція, доцільно застосувати переговорну процедуру.


