ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-01-04-000122-a

Комунальний заклад
1. Найменування замовника:

"Шосткинська центральна
районна лікарня"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

01981514
41100, Україна, Сумська область

3. Місцезнаходження замовника:

обл., місто Шостка, м.Шостка,
вул.Щедріна,1

4. Конкретна назва

5. Коди відповідних

6. Кількість

7. Місце

8. Строк

предмета закупівлі

класифікаторів

товарів або

поставки

поставки

предмета закупівлі

обсяг

товарів або

товарів,

(за наявності)

виконання

місце

виконання

робіт чи

виконання

робіт чи

надання

робіт чи

надання

послуг

надання послуг послуг

255 Гкал

Україна,

від 01.01.2017

09320000-8 —

41100,

до 31.12.2017

Пара, гаряча вода

Сумська

та пов’язана

область,

продукція

Шостка,

Теплопостачання

ДК 021:2015:

Щедріна,1
Код ДК 016:2010
не указан

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування

10. Код згідно з

11. Місцезнаходження

12. Ціна

учасника

ЄДРПОУ/реєстраційний

(для юридичної особи)

пропозиції

(учасників) (для

номер облікової картки

або місце проживання

юридичної особи)

платника податків учасника

(для фізичної особи)

або прізвище, ім’я,

(учасників), з яким (якими)

учасника (учасників), з

по батькові (для

проведено переговори

яким (якими) проведено

фізичної особи), з
яким (якими)
проведено
переговори

переговори, телефон

Казенне

14314452

41101, Україна, Сумська

256 568.25

підприємство

область, Шостка, Вул.

UAH з ПДВ

"Шосткинський

Куйбишева,41

казенний завод
"Імпульс"

(05449)5-24-76

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
КП ШКЗ «Імпульс» займає монопольне (домінуюче) становище як суб’єкт природної
монополії на ринку з постачання та транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими тепловими мережами. КП ШКЗ "Імпульс" включено до зведеного переліку
суб’єктів природних монополій пункт 336 (від 12.09.2016), розміщеного на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). Тому конкуренція з
постачання та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими тепловими
мережами у тому числі з технічних причин відсутня за відсутністю при цьому альтернативи.
Не укладання договору на закупівлю послуг з теплопостачання призведе до негативних
наслідків, що вплине на лікування хворих та призведе до трагічних наслідків. Постачання
пари та гарячої води має бути цілодобовим, стабільним і дотримувати договірної величини
потужності, гарантований рівень надійності теплопостачання.

