Назва предмету закупівлі: послуги з постачання теплової енергії за кодом ДК
021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.
Обґрунтування: Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про
природні монополії», Антимонопольним комітетом України ведеться зведений
перелік суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального
господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють
суб’єкти природних монополій – національними комісіями регулювання
природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що
здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.
Пунктом сьомим Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів
природних монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 28.11.2012 № 874-р (далі – Порядок) передбачено, що
зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20
числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua). Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті
Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua опубліковано Зведений
перелік суб’єктів природних монополій. Станом на 05.10.2021 на веб-сайті
Антимонопольного комітету України опубліковано Зведений перелік суб’єктів
природних монополій Харківській області на 31.08.2021 до якого включено
Комунальне підприємство «КУП’ЯНСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» Купянської міської
ради Харківської області (код ЄДРПОУ 43161346) (порядковий номер 209). З
огляду на вищевикладене заміна цього постачальника може призвести до
необґрунтованих витрат, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням
обладнання, альтернатива закупівлі в іншого постачальника на даний час
відсутня. Не укладення договору на закупівлю за кодом ДК 021:2015:093200008 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» призведе до неможливості
функціонування Куп’янського відділу державної виконавчої служби у
Куп’янському районі Харківської області Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Харків) та зупинки роботи, що негативно
вплине на реалізацію громадянами своїх законних прав та інтересів.
Розмір бюджетного призначення: 42 765,90 грн. (сорок дві тисячі сімсот
шістдесят п’ять грн. 90 коп.) з ПДВ.
Очікувана вартість: 42 765,90 грн. (сорок дві тисячі сімсот шістдесят п’ять
грн. 90 коп.) з ПДВ. Обсяг: 15 Гкал. 1 Гкал – 2851,06 грн. з ПДВ.
15 Гкал * 2851,06 грн. = 42756,90 грн.
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