ОПРИЛЮДНЕННЯ
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного
призначення
Код ДК 021:
№
з/
п

Ідентифікатор
закупівлі:

2015
Найменування
предмету
закупівлі

Од.
вимір
у

Гкал

1.

ДК 021:2015:
09320000-8
пара, гаряча
UA-2022-01-27-004504-b
вода та
пов’язана
продукція
(теплова
енергія)

Кількість

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Очікувана
вартість

враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин
430 щодо закупівлі теплової енергії
даний товар надається єдиним
можливим постачальником, у даному випадку відповідно до абз.4 п.2 ч.2 1 587 495,50
ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована
скорочена переговорна процедура закупівлі, яка для укладення договору
з обраним учасникам вимагає проведення з ним переговорів.
У зв’язку з потребою у тепловій енергії для підстанцій №№
1,2,5,8 Криворізької СЕМД КП «ОЦЕМД та МК» ДОР» за адресами:
Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Підстанція № 1- вул.
Нікопольське шосе, 8, Підстанція № 1- вул. Нікопольське шосе, 4е,
Підстанція № 2 - вул. Пушкіна, 46а, Підстанція № 5- вул. Маршака, 1з,
Підстанція № 8- вул. Каткова, 12 та у зв’язку з територіальним
розмежуванням
експлуатаційної
відповідальності
сторін
теплопостачальників м. Кривого Рогу, враховуючи
місце поставки
та з технічних причин, відповідно до інформації за посиланням
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Reestry/Reestr_pryrodnuh
_monopolii/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf (Реєстр суб’єктів природних
монополій
у
сферах
теплопостачання,
водопостачання
та
централізованого водовідведення станом на 31.12.2021р. п № 169 розділу
Дніпропетровська область) , закупівлю товару: теплова енергія (за
кодом ЄЗС: 09320000-8 пара, гаряча вода та пов’язана продукція)
необхідно здійснити у КПТМ «Криворіжтепломережа»
Замовником та представником учасника здійснена домовленість про
наступне:
Конкретна назва предмета закупівлі: теплова енергія.
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: ДК 021:2015:
09320000-8 пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Обсяг закупівлі: 430 Гкал.

Ціна пропозиції: 1 587 495,50 грн.(один мільйон п’ятсот вісімдесят сім
Строк надання послуг: з 01.01.2022р. до 31.05.2022 року включно.
Місце поставки: Україна, 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Підстанція № 1- вул. Нікопольське шосе, 8, вул. Нікопольське шосе, 4е,
вул. Пушкіна, 46а,
вул. Маршака, 1з, вул. Каткова, 12
.

