Предмет
закупівлі

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Процедура

Переговорна процедура скорочена

посилання
Очікувана
вартість

UA-2021-12-20-009885-c
2 808 000,00 грн. з ПДВ
Назва джерела:
Державний бюджет України
Сума:
1 031 000 грн
Назва джерела:
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
Сума:
1 777 000 грн

Обгрунтування
технічних і
якісних
характеристик
предмета
закупівлі

Кількість 720 Гкал на 2022 р.(згідно службової записки головного інженера на
підставі посереднхі показники споживання попередніх років)
Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року
№ 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку
суб’єктів природних монополій» встановлено, що зведений перелік суб’єктів
природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua). Так відповідно
до Зведеного переліку суб'єктів природних монополій, ЛМКП «Львівтеплоенерго»
займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Ст. 19
Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-ІV передбачено,
що діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб'єктами
господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових
форм та форм власності. Споживач або суб'єкт теплоспоживання має право
вибирати (змінювати) теплопостачальну організацію, якщо це технічно можливо.
Відповідно до існуючих схем теплопостачання м. Львова забезпечення тепловою
енергією Національного академічного українського драматичного театру вмені
Марії Заньковецької здійснюється від мереж, що знаходяться на балансі ЛМКП
«Львівтеплоенерго».Технічна можливість теплопостачання від інших мереж
відсутня.

Предмет
закупівлі

ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія)

Процедура

Переговорна процедура (Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому

посилання

числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних
пропозицій, визначеної цим Законом)
UA-2021-12-20-015854-c

Очікувана
вартість
технічні і якісні
характеристики
предмета
закупівлі

1 476 180 грн. з ПДВ
Очікуваний обсяг постачання електричної енергії на період з 1
січня 2022 року – 31 грудня 2022 року становить 295 000 кВт*год. та
відповідає очікуваному обсягу закупівлі послуг електричної енергії.
Кількість та очікувана вартість відповідає службовій записці
начальника дільниці електрозабезпечення та на підставі
посередніх показників споживання попередніх років.

