
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-12-20-000198-b

1. Найменування замовника: Виконавчий комітет Жмеринської міської ради

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 34227893

3. Місцезнаходження замовника: 23100, Україна, Вінницька обл., місто
Жмеринка, вулиця Центральна, будинок 4

4. Конкретна назва
предмета закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

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

185 Гкал 23100, Україна,
Вінницька область,
місто Жмеринка,
вулиця Центральна,
будинок 4

від 01 січня 2018
до 31 грудня
2018

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної
особи) учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори,
телефон

12. Ціна
пропозиції

Міське комунальне
підприємство
"Енергоресурс"

32644469 23100, Україна, Вінницька
область, місто Жмеринка,
вулиця Соборна, будинок 41

0433221733

475 309
UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
відповідність учасника Закону України «Про теплопостачання» № 2633-15 від 02.06.2005 р., ст. 35
Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами), ст. 5
Закону України «Про природні монополії» № 1682-III від 20.04.2000р. (зі змінами); - довідка МКП
«Енергоресурс» від 19.12.2017 р. № 732 про відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно зі ст. 16



Закону України «Про публічні закупівлі». - статут МКП «Енергоресурс»; - ліцензія Вінницької
обласної державної адміністрації № 313001, серія АВ, на виробництво теплової енергії (крім
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії); - ліцензія Вінницької обласної державної
адміністрації № 313002, серія АВ, на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами; - ліцензія Вінницької обласної державної адміністрації №
313003, серія АВ, на постачання теплової енергії. - монопольне становище МКП «Енергоресурсу» з
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами, згідно зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.10.2017 року,
розміщеному на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.


