
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-01-25-010510-b

Найменування замовника: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

05399231

Місцезнаходження замовника: Україна, місто Нетішин, 30100, Хмельницька
область, вулиця Шевченка, будинок 1

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Послуги з теплопостачання

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

Постачання
теплової енергії,
послуги
теплопостачання

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

369.39
гігакалорія

Україна, м.Нетішин,
30100, Хмельницька
область,
вул.Шевченка,1

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

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

119 метр
кубічний

Україна, м.Нетішин,
30100, Хмельницька
область,
вул.Шевченка,1

від 01 січня
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Надання послуг Пiсляоплата 20 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума



Місцевий бюджет 105000 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
"НАЦІОНАЛЬНА
АТОМНА
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ
"ЕНЕРГОАТОМ"

24584661 01032, Україна, м. Київ,
г. Киев, Шевченківський
район ВУЛИЦЯ
НАЗАРІВСЬКА будинок 3

+380384262661

104 973 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
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав,
що визначені пунктом 2 частини 2 ст. 40 Закону, в тому числі відсутність конкуренції з технічних
причин. Відповідно до частини 1 статті 5 закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000
№1682-ІІІ регулюється діяльність суб’єктів природних монополій у таких сферах: транспортування
теплової енергії. Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії»
зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на
підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що
формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, а в інших сферах, в яких діють субʼєкти природних монополій, ̵ національними комісіями
регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що
здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій. Пунктом 7 Порядку
складання та ведення зведеного переліку субʼєктів природних монополій, затвердженим



розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р (далі – Порядок)
передбачено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20
числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua). У
Зведеному переліку суб’єктів природних монополій, який оприлюднений на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України від 21 грудня 2020 року, знаходиться ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
(ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
"ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) як суб’єкт, що займає монопольне становище в
Хмельницькій області у сфері транспортування теплової енергії магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами.
Відповідно пункту 7 статті 40 Закону Замовник має право укласти договір про закупівлю за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через десять
днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених
пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих,
електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової
енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення,
телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з
централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним
транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Уповноваженою особою проведено
переговори з учасником щодо надання послуг: ДК 021:2015: код 09320000-8 «Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція» (Послуги з теплопостачання ДК 021:2015 код 09323000-9 – «Централізоване
опалення»), за результатами яких учасник підтвердив свою кваліфікацію відповідно до вимог
Закону України «Про публічні закупівлі» й можливість надання послуг на умовах та у строки,
передбачені умовами закупівлі.


