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 експлуатаційно-технічного
відділу господарського управління, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кабінет 114 тел. (044)483-0340, 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:1 листопада 2015 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода (включно з холодоагентами):

постачання пари та гарячої води (Код за ДК 016-2010-35.30.1).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

510 Гкал, в т ч.:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

м. Київ, вул. Мельникова, 36/1 – межа балансової належності
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: листопад-грудень 2015року.
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:

: площа Івана Франка,5. М. Київ, 01001, Україна, (044) 201-07-43, (044) 201-07-46;
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:

відповідно до частини другої та

третьої статті 39 Закону.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури
закупівлі.

Замовник діє на підставі Закону України “Про природні монополії ” від 20.04.2000
№1682-ІІІ про монопольне становище учасника переговорної процедури закупівлі. Відповідно
до статті 1 Закону України “Про теплопостачання”від 02.06.2005 №»:2633-ІУ (далі –Закон
№2633) теплова енергія є товарною продукцією, що виробляється на об’єктах сфери
теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних
потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу. При цьому згідно зі статтею 1 Закону
№ 2633 тариф (ціна_ на теплову енергію – це грошовий вираз витрат на виробництво,
транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1Гкал) з урахуванням
рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із
методиками, розробленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг.
ПАТ «Київенерго» включено до Переліку суб’єктів природних монополій м. Києва.
ПАТ «Київенерго» здійснює виготовлення пари та гарячої води: постачання пара та гарячої
води (Код за ДК 016-2010 - 35.30.1.) всім категоріям споживачів, в тому числі організаціям,
що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.
Тепломережа Національної академії державного управління при Президентові
України підключена до загальної тепломережі ПАТ «Київенерго».

Отже, Національна академія державного управління при Президентові України з
технічних причин не має можливості забезпечуватись парою та гарячою водою,
постачанням пари та гарячої води (Код за ДК 016-2010 -35.30.1)від інших теплогенеруючих
організацій. Дані послуги можуть бути надані лише певним постачальником –
ПАТ «Київенерго». Інша альтернатива відсутня.
Враховуючи наведене, у Національної академії державного управління при
Президентові України існує необхідність закупівлі пари та гарячої води (включно з
холодоагентами): постачання пари та гарячої води (Код за ДК 016-2010 - 35.30.1) в одного
учасника згідно із п.2 ч.2 ст. 39 та п.п.2) п.2 розділу УІІІ Закону України від 10 квітня 2014
року №1197- VII “Про здійснення державних закупівель ”, а саме: відсутності конкуренції (в
тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені
чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому
альтернативи.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

−
Закон України «Про здійснення державних закупівель» №1197- VII від 10
квітня 2014 року;
−
Електронний Витяг Переліку суб´єктів природних монополій м. Києва.
Віце-президент –
голова комітету з конкурсних торгів

Савков А.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Діодорчук О.О.

