
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-12-24-003556-b

1. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ -
Львівський коледж "Інфокомунікації"
Національного університету "Львівська
політехніка"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38501654

3. Місцезнаходження замовника: 79000, Україна, Львівська обл., Львів, вул.
Січових Стрільців, буд. 7

31. Вид предмета закупівлі: Послуги

4. Конкретна назва
предмета закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання
послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги
теплопостачання

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

1 послуга 79000, Україна,
Львівська
область, Львів,
вул. Січових
Стрільців, 7

від 01 січня 2020
до 31 грудня
2020

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

оплати, (%)

Надання
послуг

Джерело фінансування:
кошти державного
бюджету

Пiсляоплата 10 Календарні 100

82. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 472360 UAH



Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної
особи) учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори,
телефон

12. Ціна
пропозиції

Львівське міське
комунальне
підприємство

055006460 79040, Україна, Львівська
область, Львів, вул. Данила
Апостола, 1

+380322293000

472 360
UAH з ПДВ

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
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні,
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі). Постачання здійснюється за регульованими тарифами, які встановлені відповідними
нормативно-правовими актами. Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» є
монополістом з територією діяльності транспортування теплової енергії в межах Львівської області.
Згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 12.02.2015р. № 68 Львівське міське комунальне підприємство
«Львівтеплоенерго» здійснює господарську діяльність відповідно до ліцензії на право провадження
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами з територією діяльності в межах Львівської області.
- Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 р.
- Ліцензія та інші супровідні документи відповідно до запрошення.
- Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про затвердження
Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій».
- Перелік суб’єктів природних монополій Львівської області від 22.01.2016 року, який розміщений на
офіційному веб – сайт Антимонопольного комітету України htt://www.amc.gov.ua.


