ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-02-20-002929-b

1. Найменування замовника:

Комунальна установа «Одеський історикокраєзнавчий музей»

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02223773

3. Місцезнаходження замовника:

65026, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Гаванна, буд. 4

4. Конкретна назва
предмета закупівлі

5. Коди
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ
ОПАЛЕННЯ

ДК 021:2015:
238
09320000-8 —
гігакалорія
Пара, гаряча вода
та пов’язана
продукція

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

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

65026, Україна, Одеська
область, МІСТО ОДЕСА,
ВУЛИЦЯ ГАВАННА,
БУДИНОК 4 (головна
будівля музею), ВУЛИЦЯ
ЛАНЖЕРОНІВСЬКА,
БУДИНОК 24 – А – Музей
«Степова Україна»,
Виставкова зала (відділи
музею)

до 31 грудня
2019

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,
ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА,
будинок 1-Б

311 009.26
UAH з ПДВ

301818
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
Голова тендерного комітету повідомила - що надання послуг згідно з кодом національного
класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09320000-8 «Пара, гаряча
вода та пов’язана продукція» (ПОСЛУГИ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ (ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ))
для Замовника може бути здійснений тільки певним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ" (код ЄДРПОУ 34674102)
займає монопольне становище на ринку даного виду послуг у місті Одесі, зокрема на території
розташування будівель та приміщень замовника, має Ліцензію на виробництво теплової енергії та її
постачання, має технічну можливість для забезпечення потреб замовника у повному обсязі, а
будівлі та приміщення Комунальної установи «Одеський історико-краєзнавчий музей» приєднані
безпосередньо до теплових мереж Комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси», по
яким підприємство надає послуги з централізованого опалення. Тому, отримання теплової енергії
неможливо від інших постачальників ніж Комунальне підприємство «Теплопостачання міста
Одеси», що є єдиним постачальником теплової енергії замовника, заміна якого може призвести до
несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією, а також
обслуговуванням теплових мереж та постачанням теплової енергії, тому: «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».
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», було встановлено, що
зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України. Ознайомившись з інформацією на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України, було встановлено, що станом на 12.02.2019 в переліку
суб’єктів природних монополій під номером 213 визначено КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ" (код ЄДРПОУ 34674102), яке займає монопольне
(домінуюче) становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами на території Одеської області.
З урахуванням вищевикладеного, та враховуючи підстави застосування переговорної процедури
закупівлі, а саме, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 Закону умовами застосування
переговорної процедури закупівлі є - «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».

