ПРОТОКОЛ № 7
переговорів тендерного комітету та представника учасника
щодо проведення закупівлі «код ДК 021:2015 - 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція») (Послуги з теплопостачання (централізоване опалення))»
« 11 » січня 2019 року, 11:20 год.

м. Хмельницький

ЗАМОВНИК: Хмельницька спеціалізована школа І ступеня № ЗО
ПРИСУТНІ:
Члени тендерного комітету:
Голова тендерного комітету
Заступник голови тендерного комітету
Секретар тендерного комітету
Член тендерного комітету
Член тендерного комітету

БаськоваА.Й.
Апанович Н.В.
Тищук В.В.
Целенко Л.Б.
Задерейко В.В.

-

ЗАПРОШЕНІ:
Представники учасника процедури закупівлі:
МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ■_

у

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Переговори з учасником щодо проведення закупівлі послуг «код ДК 021:2015 - 09320000-8
«Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуги з теплопостачання (централізоване
опалення) за переговорною процедурою закупівлі
СЛУХАЛИ:
Голова тендерного комітету Баськова А.Й. проінформувала про необхідність у закупівлі послуг
з теплопостачання (централізоване опалення) на 2019 року, відповідно до очікуваної вартості
закупівлі.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» та п. 7. Розпорядження
Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», яким встановлено, що
перелік суб’єктів природних монополій розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України.
На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України зазначено зведений перелік
суб’єктів
природних
монополій
України,
яким
визначено
МКП
«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 03356571), що займає монопольне
(домінуюче) становище по наданню послуг із централізованого постачання теплової енергії
(централізоване опалення) в межах м. Хмельницького,
Наша
теплова
мережа
підключена
до
загальної
мережі
МКП
«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 03356571).
Отже ми, як замовник торгів, через відсутність конкуренції, в тому числі з технічних причин, не
маємо можливості здійснювати закупівлю послуг централізованого постачання теплової енергії
(централізоване опалення) в інших організацій. Дані послуги за нашим місцезнаходженням може
бути надані лише певним виконавцем, а саме МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
(ЄДРПОУ 03356571). Інша альтернатива відсутня.
Тому договір про закупівлю послуг з теплопостачання може бути укладений лише з одним
постачальником, а саме з МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 03356571).
У зв’язку із вищенаведеним, в порядку п.2 ч.2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі»
(відсутності 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) у замовника виникає необхідність закупівлі послуг «код ДК 021:2015 - 09320000-8

«Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуги з теплопостачання (централізоване
опалення) за переговорною процедурою закупівлі.
Представник учасника повідомив, що вартість послуг з теплопостачання (централізоване
опалення) визначається відповідно до тарифів, та зазначив, що у разі прийняття тендерним комітетом
рішення про намір укладення договору, надання послуг буде здійснюватись в межах діючих тарифів.
Голова тендерного комітету повідомила, що очікувана вартість закупівлі становить
718123,00 ( сімсот вісімнадцять тисяч сто двадцять три гривень 00 копійок) з ПДВ, тому
закупівля буде здійснюватися в межах цієї суми.
Кількість послуг становить: 475 ГКал;
Голова запропонувала членам тендерного комітету погодити проведення закупівлі послуг «код
ДК 021:2015 - 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуги з
теплопостачання (централізоване опалення)» на підставі п.2 ч,2 ст. 35 Закону України «Про
публічні
закупівлі»
та
взяти
до
подальшого
розгляду
пропозицію
МКП
«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 03356571),
ГОЛОСУВАЛИ:
Присутні
Баськова А.Й.
Апанович Н.В.
Тищук В.В.
Целенко Л.Б.
Задерейко В.В.

ЗА
+
+
+
+
+

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити закупівлю послуг «код ДК 021:2015 - 09320000-8 «Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція» (Послуги з теплопостачання (централізоване опалення)» за переговорною
процедурою закупівлі на підставі п.2 ч.2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі»
(відсутності 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).
2. Взяти
до
подальшого
розгляду
пропозицію
МКП
«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 03356571) при проведенні переговорної
процедури закупівлі послуг «код ДК 021:2015 - 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція» (Послуги з теплопостачання (централізоване опалення)»
3. Взяти до розгляду цінову пропозицію учасника, із яким проведено переговори, яка становить
- 718123,00 грн.( сімсот вісімнадцять тисяч сто двадцять три гривень 00 копійок) з ПДВ та
кількість - 475 ГКал;
Члени тендерного комітету:
Член тендерного комітету
Член тещ ш р тго комітету
З а сту р^ н^ ео«я5Ьй|Ц:енД ер ного комітету
Г одавд^ендеино&ц^іі^мітету

Целенко Л.Б.
Задерейко В.В.
Апанович Н.В.
Васькова А.Й.

Сек

Тищук В.В.

о комітету

ЗАПРОШЕНІ:
Представник учасника процедури закупівлі:

