ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2016-11-29-000600-b

Комунальний заклад охорони
здоров’я «Центр екстреної

1. Найменування замовника:

медичної допомоги та медицини
катастроф»

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

38494108
61058, УКРАЇНА, Харкiвська

3. Місцезнаходження замовника:

область обл., ХАРКІВ, проспект
Незалежності, буд. 13

4. Конкретна

5. Коди відповідних

6. Кількість

7. Місце поставки

8. Строк

назва

класифікаторів

товарів або

товарів або місце

поставки

предмета

предмета закупівлі

обсяг

виконання робіт чи

товарів,

закупівлі

(за наявності)

виконання

надання послуг

виконання

робіт чи

робіт чи

надання

надання

послуг

послуг

постачання

ДК 021:2015:

43 Гкал

УКРАЇНА, 62458,

теплової

09320000-8 — Пара,

Харкiвська область,

енергії

гаряча вода та

ПОКОТИЛІВКА, вул.

пов’язана

Сковороди, 2

до 31.12.2016

продукція
ДК 016:2010:
35.30.1 — Пара та
гаряча вода;
постачання пари та
гарячої води

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування

10. Код згідно з

11. Місцезнаходження

12. Ціна

учасника (учасників)

ЄДРПОУ/реєстраційний

(для юридичної особи)

пропозиції

(для юридичної особи)

номер облікової картки

або місце проживання

або прізвище, ім’я, по

платника податків

(для фізичної особи)

батькові (для фізичної

учасника (учасників), з

учасника (учасників), з

особи), з яким (якими)

яким (якими) проведено

яким (якими)

проведено переговори

переговори

проведено переговори,
телефон

Комунальне

39402730

62466, УКРАЇНА,

90 844.34

підприємство

Харкiвська область,

UAH з ПДВ

Харківської районної

ХОРОШЕВЕ, вул.

ради

Горького, буд. 1

«КОМУНЕНЕРГО»
+380577378252
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
Відповідно до Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012
року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку
суб’єктів природних монополій» «Зведений перелік суб’єктів природних монополій»
розміщується щомісяця до 20-го числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету
України (http://www.amc.gov.ua).
На підставі даних, оприлюднених на сайті Антимонопольного комітету України, відповідно
до пункту 100 «Зведеного переліку суб’єктів природних монополій» (сформованого станом
на 14.11.2016 р.), Комунальне підприємство Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО»
займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами у Харківській області.

