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" УКРАЇНА
Вінницька районна державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

21032,м.Вінниця,вул. Грибоєдова, ІОА

№ fЧІТ-від 05.03.2021 р.
Тел(О432) 61-39-59 upszn.vinrda@vin.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури

1. Найменування замовника - Управління праці та соціального захисту
населення Вінницької районної державної адміністрації

2. :Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 03191928
3. Місцезнаходження замовника - вул. Грибоєдова, буд. І 0-А, м. Вінниця,

Вінницька область, 21032, тел. (0432) 61-39-59
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• Вид Предмета закупівлі - товар

4. Конкретня назва предмета закупівлі - Теплова енергія для потреб
опалення

5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і
частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) - ДК 021:2015 09320000-8
«Пара, гаряча вода та пов'язана продукція» (Теплова енергія для потреб
опалення)

6. :Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг -
32,3477 Гкал

7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг -·
м.Вінниця, вул .. Грибаєдова, 1 ОА

8. Строк поставки товарів,виконання робіт чи надання послуг - з О І
січня 2021 року до 31 грудня 2021 року
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• Умови оплати за договором - безготівкове перерахування коштів
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• Джерело фінансування закупівлі +державний бюджет

9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові
(для фізичної особи) учасника (учасників), ~. яким (якими) проведено
переговори - Комунальне підприємство Вінницької міської ради
«Вінницяміськтеплоенерго».

10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки
платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено
переговори - Код ЄДРПОУ 33126849

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання
(для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено
переговори, телефон - Україна, 211 ОО, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 13, телефон (0432) 43-70-22.

12. Ціна пропозиції - 61 200 (шістдесят одна тисяча двісті) грн. ОО копійок
в тому числі ПДВ - 1 О 200 грн. ОО коп.



13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно
до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" -
пункт 2 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі": відсутність
конкуренції з технічних причин, договір може бути укладено лише з одним
постачальником.

14. Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
(посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що
підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні
закупівлі" відсутність конкуренції з технічних причин, за відсутності при цьому
альтернативи, наявні умови для застосування переговорної процедури закупівлі,
договір може бути укладено лише з одним постачальником.

Теплова мережа закладу підключена до загальної мережі КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго». Отже, ми, як замовник торгів, через відсутність
конкуренції з технічних причин не маємо можливості забезпечувати управління
теплопостачанням з іншими організаціями теплопостачання. Дані послуги на
території замовника можуть бути надані лише певним постачальником КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго». Інша альтернатива відсутня. Не укладання договору
на закупівлю теплової енергії для потреб опалення призведе до негативних
соціальних процесів та небажаних наслідків. Відповідно до частини 2 статті 5
Закону України «Про природні монополії» зведений перелік суб'єктів природних
монополій ведеться Антимонопольним комітетом України. Згідно з
розпорядженням Антимонопольного комітету від 28.11.2012 №874-р зведений
перелік суб'єктів природних монополій розміщується на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України (http:/www.amcu.gov.ua)

Враховуючи те, що Комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго»
входить до зведеного переліку суб'єктів природних монополій на ринку з
постачання теплоенергії в м. Вінниці, закупівля теплоенергії здійснюється у
зазначеного шдприємства.

Голова тендерного комітету Анна Петрощук


