ПРОТОКОЛ № У Я
від « З » листопада 2021р.
проведення переговорів між
КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ МІСТА ЛУЦЬКА»
та
Державним комунальним підприємством «Луцьктепло»
щодо закупівлі
теплової енергії та гарячої води
ПРИСУТНІ:
Від Замовника
Уповноважена особа, бухгалтер
Від Учасника:
Заступник директора з комерційних питань
В.о.начальника відділу правового забезпечення та
представництва в судах
Начальник відділу збуту

Т.М. Парамуд
О.С.Бабич
О.В.Олейніков
П.П. Милайчук

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: теплова енергія та гаряча вода
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Проведення переговорів між Комунальним закладом «Палац культури міста Луцька» та ДКП
«Луцьктепло» щодо проведення закупівлі теплової енергії та гарячої води : Код ДК 021:2015
(СРУ) 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана з продукція протягом 2021 року.
СЛУХАЛИ:
1. Представника Замовника, яка повідомила про необхідність закупівлі теплової енергії.
Відповідно до Законів України «Про теплопостачання» від 02.06. 2005 р. N 2633-ІУ та
«Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-ІУ, на виконання постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення» від 21.07.2005 р. N 630 ДКП “Луцьктепло” здійснює постачання теплової
енергії в межах наявних власних мереж м. Луцька установам та організаціям, що фінансуються з
державного та місцевого бюджетів, з врахуванням проектної документації та технічних умов в
частині приєднання об’єктів до мережі, якою подається теплова енергія. Додатково зазначимо,
що дане підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами (Зведений перелік природних монополій, www.amc.gov.ua.)
2. Зважаючи на вищевикладене, за відсутності альтернативи, придбання теплової енергії
може здійснюватись лише ДКП “Луцьктепло” (далі Учасник) Відповідно до ст. 40 Закону до
Учасника переговорної процедури закупівлі не встановлювались кваліфікаційні критерії та
документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, не вимагалися.
На підставі із вищезазначеним сторона Замовника погодилась про закупівлю теплової
енергії та гарячої води за переговорною процедурою закупівлі із ДКП «Луцьктепло» .

ПОГОДИЛИ:
Погодити умови договору, а саме:
1. Умовно-постійна частина для потреб бюджетних установ - 0,16728 ГКал за ціною 97526,91
грн.(без ПДВ)
2. На послуги постачання гарячої води для потреб бюджетних установ- 2,0238м3 за ціною
174.11 грн/мЗ (без ПДВ)
3. Умовно-постійна частина для потреб бюджетних установ - 0,16728 ГКал за ціною 97547,13
грн.(без ПДВ)
4. Умовно-змінна частина для потреб бюджетних установ - 9,42035 ГКал за ціною 2248,57
грн.(без ПДВ)
Місце постачання предмету закупівлі на 2021 рік: вул. Конякіна, 14, м. Луцьк, 43023; вул.
Корольова, 10, м. Луцьк, 43022; вул. Ковельська,56, м. Луцьк, 43000 (приміщення площею:
1972,73 м2)
ВИРІШИЛИ :
1. Вартість предмету закупівлі Код ДК 021:2015 (СРУ) 09320000-8 - Пара, гаряча вода та
пов’язана з продукція, становить 65 000,00 гри. (з ПДВ), в т.ч. за рахунок:
а) бюджетних коштів - 20 000,00 грн. (з ПДВ);
б) відновлення касових видатків (надходження коштів від орендарів) - 45 000,00 грн. (з ПДВ).
2. Вартість обсягу постачання теплової енергії визначається шляхом множення обсягу спожитої
теплової енергії на тариф, що діє станом на дату переговорів.
3. Умовно-постійна частина для потреб бюджетних установ - 0,16728 ГКал за ціною 97526,91
грн.(без ПДВ)
4. На послуги постачання гарячої води для потреб бюджетних установ- 2,0238м3 за ціною
174.11 грн/мЗ (без ПДВ)
5. Умовно-постійна частина для потреб бюджетних установ - 0,16728 ГКал за ціною 97547,13
грн.(без ПДВ)
6. Умовно-змінна частина для потреб бю
“ '"“'''*5 ГКал за ціною 2248,57
грн.(без ПДВ)
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Затверджений Протоколом №76 від 25.11.2021р.
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