ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22 березня 2016 року N 490

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури
1. Найменування замовника*.

Виконавчий комітет Токмацької міської ради
V

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.
3. Місцезнаходження замовника*,
71701

02140828

вул. Центральна 45, Запорізька область,м.Токмак,

4. Конкретна назва предмета закупівлі. Теплова енергія
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
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 132,792665 Гкал
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. . Запорізька обл, м.Токмак,
відділи виконавчого комітету Токмацької міської ради
8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, протягом 2018 року
9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної
особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
Комунальне підприємство «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради
10. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. 37510516
11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи)
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон.
вул . Шевченка,45-А, Запорізька область, м. Токмак, 71701 тел.: (06178)2-85-69, 2-25-37,
4-52-41
12. Ціна пропозиції. 267 058 ( двісті шістдесят сім тисяч п’ятдесят вісім гривен, з урахуванням
ПДВ 44509,67грн.(сорок чотири тисячі п’ятсот дев’ять гривен, 67 копійок).
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі".
відповідно до п.2 частини 2, ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-УІІІ
від 25.12 2015 року « в зв’язку з 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»;

відповідно до частини 3,абз.8 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», як виняток,
переговорна процедура скорочена;.
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування процедури закупівлі).
1. Закон України від 20.04.2000 року N 1682-ІІІ № «Про природні монополії»;
2.Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-УІІІ;
е,

3. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про
затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних
монополій»
4. Зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України (ЬЦр://ту\¥.атс.аоу.иа)
5. Реєстр ліцензіатів (суб’єктів господарювання), що здійснюють господарську діяльність
у сфері теплопостачання, розміщений на офіційному веб - сайті Національної комісії, що
здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг
(Ьцр://\уул¥.пегс.аоу.иа).
6.Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення розміщений на офіційному веб - сайті Національної
комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг
(ЬЦр://уууууу.пегс.еоу.иа).
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