
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-01-28-001452-a

1. Найменування замовника: Одеський державний екологічний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26134086

3. Місцезнаходження замовника: 65016, Украина, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Львівська, 15

31. Вид предмета закупівлі: Послуги

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

постачання
теплової
енергії

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

2300
гігакалорія

65016, Україна,
Одеська область, м.
Одеса, вул.
Львівська, 15, вул.
Ак. Корольова, 26,
вул. Ак. Корольова,
5/2

від 01 лютого
2020
до 31 грудня
2020

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Надання послуг Пiсляоплата 10 Банківські 100

82. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 4137907.2 UAH

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

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА
ОДЕСИ"

34674102 65110, Україна, Одеська
область, місто Одеса, вул.
Балківська 1-Б

+380487056136

4 137 907.20
UAH з ПДВ



13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про природні монополії" та Розпорядження Антимонопольного
комітету України від 28.11.2012 року №874-р "Про затвердження Порядку складання та ведення
зведеного переліку суб’єктів природних монополій", встановлено, що перелік суб’єктів природних
монополій розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. Станом на
дату засідання тендерного комітету на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України у
Переліку суб’єктів природних монополій значиться Комунальне підприємство "Теплопостачання
міста Одеси" - транспортування теплової енергії. Відповідно до цього єдиним постачальником та
надавачем послуг з постачання теплової енергії в Одеській області є КП "Теплопостачання міста
Одеси". Тендерним комітетом була обрана переговорна процедура закупівлі, яку необхідно провести
по скороченим термінам, для забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з
постачання теплової енергії у лютому-грудні 2020року для Одеського державного екологічного
університету та його підрозділів.


