
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-01-14-001339-c

Найменування замовника: Комунальний заклад Київської обласної ради
"Білоцерківський медичний фаховий коледж"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02011373

Місцезнаходження замовника: вулиця Сквирське шосе, будинок 240, Біла Церква,
Київська область, 09113, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Пара, гаряча вода та пов'язана продукція

Код за Єдиним закупівельним
словником:

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

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Постачання
теплової енергії при
наявності
лічильника (І група)

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

127.82
Гігакалорія

вулиця
Сквирське шосе,
будинок 240,
Біла Церква,
Київська
область, 09113,
Україна

від 15 січня
2022
до 31 березня
2022

Постачання
теплової енергії при
наявності
лічильника (ІІ
група)

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

175.7
Гігакалорія

вулиця
Сквирське шосе,
будинок 240,
вулиця
Підвальна,
будинок 28а,
Біла Церква,
Київська
область, 09113,
Україна

від 15 січня
2022
до 31 березня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



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

Поставка товару Пiсляоплата 10 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 864000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер
паспорта (для
фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили
про це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження
та контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

КП БМР
"Білоцерківтепломережа"

04654336 09109, Україна,
Київська область, Біла
Церква, Мережна, 3

+380456384899

864 000 UAH
з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Враховуючи об'єктивну відсутність конкуренції та альтернативи у підприємства ліцензіата, що
має єдині технологічні мережі та забезпечує постачання теплової енергії для підприємств і
населення м. Білої Церкви, в даному випадку, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону
України "Про публічні закупівлі", а саме: 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 Комунальним підприємством
Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа". Відповідно до рішення Київського



обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, Комунальне
підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа" включене до Зведеного
переліку суб'єктів природних монополій Київської області і займає монопольне (домінуюче)
становище на ринку "транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами" в територіальних межах Київської області. Будівля
замовника має підключення до мереж та обладнання, які належать КП БМР
"Білоцерківтепломережа", тому ніякий інший суб'єкт господарювання не в змозі здійснити
постачання теплової енергії замовнику. Таким чином, альтернатива закупівлі теплової енергії у
іншого постачальника відсутня.


