ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Національна академія державного управління при Президентові
України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 23696843.
1.3. Місцезнаходження: вул. Е.Потьє,20, м. Київ, 03057.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі: Саєнко
Олександр Васильович, заступник начальника управління − начальник експлуатаційнотехнічного відділу господарського управління, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кабінет 114 тел.
(044)483-03-40, т/ф (044) 481-21-55,E-mail: nadu_gosp@ukr.net.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування переговорної процедури закупівлі: 22 січня 2016 року
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична (електрична енергія,
включаючи оплату послуг з її транспортування, 35.11.10-00.00), код ДК 016-2010-35.11.1
(ДК021:2015 09310000-5 електрична енергія)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: На загальну
кількість 1 392 571 кВт*год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 03057, м. Київ,
вул.Ежена Потьє, 20, 04050, м.Київ, вул. Пугачова, 12/2, м.Київ, вул.Софії Перовської, 5,
м.Київ, вул. Мельникова 36/1 – межа балансової належності
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень
2016 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи: Публічне акціонерне товариство "Київенерго".
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
00131305.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс: ПАТ "Київенерго", Україна, 01001, м.Київ, площа Івана Франка, 5, тел.
(044) 201-07-43, (044) 201-07-46
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: пункт 2 частина друга
стаття 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року
№ 1197-VII (далі – Закон) з поправками від 15 вересня 2015 року № 679 – VIII 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.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування
переговорної процедури закупівлі.
ПАТ «Київенерго» займає монопольне становище на ринку постачання електричної
енергії у місті Києві і відповідно, є єдиним постачальником електричної енергії та надавачем
послуг з постачання електричної енергії, що підтверджує Зведений перелік природних
монополій, який згідно частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії»
складається та ведеться Антимонопольним комітетом України
відповідно до його
повноважень (розпорядження АМКУ від 28.11.2012 № 874-р). Відповідно до п.7 Порядку

складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого
розпорядженням АМКУ від 28.11.2012р. № 874-р, зведений перелік суб’єктів природних
монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України (http://www.ame.gov.ua).
Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» інформація державних
органів та органів місцевого самоврядування – це офіційна документована інформація, яка
створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади,
органів місцевого самоврядування. Інформація державних органів та органів місцевого
самоврядування доводиться до відома заїнтересованих осіб шляхом: опублікування її в
офіційних друкованих виданнях, розміщення та офіційних сторінках відповідних органів
влади у мережі Інтернет або поширення інформаційними службами відповідних державних
органів і організацій.
Таким чином, інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України, щодо переліків субєктів природних монополій є офіційною
інформацієюдержавного органу.
Станом на дату засідання комітету з конкурсних торгів на веб-сайті
Антимонопольного комітету України розміщено зведений перелік субєктів природних
монополій, до якого включено ПАТ «Київенерго».
На підставі вищезазначеного, оскільки закупівля електричної енергії, включаючи
оплату послуг з її транспортування, може бути запропонована лише ПАТ «Київенерго»,
Національна академія для здійснення закупівлі енергії електричної (електрична енергія,
включаючи оплату послуг з її транспортування, 35.11.10-00.00), код ДК 016-2010-35.11.1
(ДК021:2015 09310000-5 електрична енергія), відповідно до положень підпункту 2 частини
другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» повинна
застосувати переговорну процедуру закупівлі з причини «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».
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної
процедуризакупівлі:
- Закон України «Про природні монополії»;
- розпорядження Антимоноиольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р
«Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку субєктів природних
монополій»;
- офіційні дані, опубліковані на офіційному сайті Антимонопольного комітету
України про монопольне становище ПАТ «Київенерго».
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