
Договір № 611/ З
про закупівлю теплової енергії за державні кошти

м.Львів Р?._____2022р.

__________________ Центр дитячої та юнацької творчості МЖК-1______________________ ,
(найменування споживача)

надалі - Замовник, в особі директора Коваля Володимира Володимировича___________ ,
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

який (яка) діє на підставі Статуту__________________________________________________,
(назва положення, статуту, доручення тощо)

та Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго»,

надалі -  Учасник, в особі начальника відділу обліку та збуту теплової енергії 
Пакулець Галини Петрівни, яка діє на підставі довіреності №4 від 03 лютого 2020 р., 
далі - Сторони, уклали даний договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти 
(далі - Договір).

1. Предмет договору

1.1. Учасник зобов’язується у 2022 році поставити Замовнику теплову енергію для 
опалення та здійснювати гаряче водопостачання в потрібних йому обсягах, а Замовник 
зобов’язується отримати та оплатити одержану теплову енергію для опалення та гарячого 
водопостачання в порядку та за умовами , визначеними цим Договором та Договором про 
постачання теплової енергії в гарячій воді №611/А від 01.10.2002р. (надалі -  Договір про 
постачання теплової енергії).
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги) теплова енергія в 
гарячій воді; ДК 021:2015:09320000-8-пара ,гаряча вода та пов’язана продукція).
Максимальний обсяг закупівлі теплової енергії за цим Договором визначений у додатку № 1 до 
Договору про постачання теплової енергії.
1.3.Обсяги закупівлі теплової енергії можуть бути зменшені залежно від фактичного 
споживання теплової енергії.
1.4.При виконанні умов даного Договору, а також з усіх питань необумовлених цим Договором, 
Сторони керуються укладеним між ними Договором про постачання теплової енергії, за яким 
Учасник є Теплопостачальною організацією, а Замовник -  Споживачем, а також Законом 
України «Про теплопостачання», Правилами користування тепловою енергією та Правилами 
технічної експлуатації теплоспоживальних установок і теплових мереж.

2. Якість теплової енергії
2.1. Учасник повинен передати (поставити) Замовнику теплову енергію, якість якої відповідає 
діючим нормативним документам з теплопостачання. . ..  ̂ , «,,

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору визначається згідно з діючими тарифами (цінами), затвердженими 
відповідними органами влади і становить 588 700,00 грн. (П’ятсот вісімдесят вісім тисяч сімсот 
гривень 00 кой.) з ПДВ.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
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4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за цим Договором проводяться відповідно до виставлених Учасником рахунки 
в порядку та на умовах, визначених Договором про постачання теплової енергії.
4.2. Оплата Замовника за закуплену теплову енергію за цим Договором зараховується як оплат 
за теплову енергію за Договором про постачання теплової енергії.
4.3. На вимогу Замовника до рахунків додаються Акти приймання-передачі теплової енергії т 
гарячої води.

5. Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт)

5.1. Поставка теплової енергії здійснюється щомісячно протягом розрахункового періоду т 
відповідно до п.2.1. Договору про постачання теплової енергії.
5.2. Місце поставки теплової енергії визначається на Межі балансової належності теплови 
мереж та експлуатаційної відповідальності Сторін, вказаній в додатку №2 до Договору пр 
постачання теплової енергії.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Замовник зобов ’язаний :
6.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлену теплову енергію;
6.1.2. дотримуватись обов’язків та нести відповідальність Споживача теплової енергії, ш 
визначені Договором про постачання теплової енергії;
6.1.3. до моменту укладання цього Договору укласти або мати укладений Договір пр 
постачання теплової енергії, що відповідає вимогам Закону України «Про теплопостачання» і 
Правилам користування тепловою енергією.
6.2.3амовник має право:
6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасникол 
повідомивши його про це у місячний термін до дати такого розірвання;
6.2.2. контролювати поставку теплової енергії у строки, встановлені цим Договором; 
6.2.3.зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансувань 
видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4.інші права, передбачені для Споживача Договором про постачання теплової енергії.
6 3 .Учасникзобов’язаний :
6.3.1. забезпечити поставку теплової енергії у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. забезпечити поставку теплової енергії, якість якої відповідає умовам, встановлени 
розділом 2 цього Договору;
6.3.3. дотримуватись обов’язків та нести відповідальність Теплопостачальної організащ 
визначену Договором про постачання теплової енергії.
6 А. Учасник має право :
6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлену теплову енергію;
6.4.2. на дострокову поставку теплової енергії за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. у разі невиконання Замовником зобов’язань Учасник має право достроково розірвати це 
Договір, повідомивши про це Замовника у місячний строк до дати такого розірвання;
6.4.4.інші права, які передбачені Договором про постачання теплової енергії для 
Теплопостачальної організації.

7.Відповідальність сторін

7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договоро 
Сторони несуть відповідальність, передбачену Законом України «Про теплопостачання»,
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іншими законами України, цим Договором та Договором про постачання теплової енергії, 
Правилами користування тепловою енергією.
7.2. Відповідальність сторін, а саме види порушень та санкції за них, визначаються Договором 
про постачання теплової енергії.
7.3. Несвоєчасне виконання розрахунків за теплову енергію замовником -  пеня в розмірі 
подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочки.

8. Дія обставин непереборної сили

8.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за 
цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Строк виконання 
зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на період існування таких обставин.
8.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше п'яти календарних днів письмово повідомити іншу 
Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 
шляхом переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 
року.Відповідно до частини 3 ст.631 ЦК України Сторони дійшли згоди , що умови договору 
застосовуються до відносин між ними , які виникли до його укладення, а саме з 01 січня 2022р.
10.2. Дія цього Договору може продовжуватись на строк , достатній для проведення процедури 
закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної 
в даному Договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленному порядку.
10.3. Дія цього Договору припиняється у випадку припинення дії Договору про постачання 
теплової енергії.
10.4. Цей Договір складено на 4-х сторінках у двох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу і один з яких зберігається у Замовника , а другий -  в Учасника .

11. Інші умови

11.1. У випадку зміни чинного законодавства України щодо здійснення державних закупівель 
теплової енергії Сторони зобов’язуються керуватися зміненими нормативно-правовими актами, 
що мають перевагу над положеннями цього Договору та Договору про постачання теплової 
енергії.
11.2. Цей Договір є невід’ємною частиною Договору про постачання теплової енергії в гарячій 
воді №611/А від 01.10.2002р.
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12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Учасник

Найменування ЛМКП“Львівтеплоенерго”

Адреса 79040. м.Львів___________

вул.Данила Апостола,!__________

Р/рахуноК ЦА933065000000026007300010418 

Установа банку АТ «АБ «РАДАБАНК»

МФО 306500____________________

Код ЄДРПОУ 05506460___________
№ св. про реєстр. Платника ПДВ 100324339

інд. податковий номер 055064613028_______

Тел.297-53-76.260-33-58 Факс 297-50-64

Замовник

Найменування Центр дитячої та юнацької

творчості МЖК-1___________________________

Адреса 79070,м.Львів,________________

вул. Хуторівка. 28-а__________________

р/рахунок т  
Установа банк

МФО _____________

Код ЄДРПОУ 22336396______________
№ св. про реєстр, платника ПДВ______________

інд. податковий номер______________________

Тел. 222-28-28 Факс _____



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

ІІА-2022-01-13-00І243-С
Дата формування звіту: 24 січня 2022

Найменування замовника: Центр дитячої та юнацької творчості МЖК-1

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 22336396 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: Хуторівка,28а, Львів, Львівська область, 79070, 
Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Пара ,гаряча вода та повязана продукція

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та
словником: пов'язана продукція

Назва
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі

Кількість 
товарів або 
обсяг
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг

Місце поставки 
товарів або
місце
виконання 
робіт чи 
надання послуг

.
•

Строк 1
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Пара ..гаряча вода 
та повязана 
продукція

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

1 послуга Хуторівка,28а, 
Львів, Львівська 
область, 79070, 
Україна

до 31 грудня ! 
2022 ‘ 1

|

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис і Тип оплати Період, (днів) Тип днів
1

Розмір оплати, (%) {

Надання послуг ! Післяоплата 10 Календарні 100

Дата оприлюднення оголошення про 13 січня 2022 12:10 
проведення процедури закупівлі:

Кількість учасників закупівлі: 1



Г  --------- —  ..............

.йменування 
гасників процедури 

закупівлі (для 
юридичної особи) 
або прізвище, ім'я, 
по батькові(для 
фізичної особи)

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку 
аукціону (ціна 
пропозиції па 
переговорах у 
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

............................... .. ~  .............. .. .. .........~ .......................... .... ................. 1

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам і 

документів, що
підтверджують і 

відповідність учасників і 

кваліфікаційним критеріям і 

згідно зі статтею 16 Закону ( 

України "Про публічні 
закупівлі", та 
наявність/відсутність 
обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону

Львівське міське 
комунальне 
підприємство 
"Львівтеплоенерго"

588 700,00 САН з 
ПДВ

588 700,00 
ЦАН з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним 
критеріям, встановленим в 
тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення 13,01.2022 12:10 
про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про Відсутні
неукладения договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Дата укладення договору яро 24 січня 202,2
закупівлю:

Сума, визначена в договорі про 588 700,00 САН (в тому числі ПДВ 98 112,75 ПАН)
закупівлю:

Найменування учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

Львівське міське комунальне підприємство 
"Львівтеплоенерго"

Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю:

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

Інформація про субпідрядника (у Відсутня
разі залучення до виконання робіт 
або надання послуг):

Ідентифікатор договору: 611/3


