
ОБҐРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1. 1. Найменування. Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної 
освіти та управління»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19491035
1.3. Місцезнаходження. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп.2
1.4 . Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по 
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв'язку, e-mail). Бондар Олександр Іванович, ректор Державного закладу 
«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», голова комітету з 
конкурсних торгів, тел/факс (044)206-31-31, dei2005@ ukr.net
1. 5 . Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник 
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство екології та 
природних ресурсів України, код 37552996
1. 6 . Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі. 24.02.2016 р.
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету. КПКВ 2401090
3. Інформація про предмет закупівлі:
3 . 1. Найменування предмета закупівлі, постачання пари та гарячої води (ДК 016-2010 - 
35.30.1); код ДК 021:2015 -  09320000-8
3 . 2 . Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 422,8 Г кал.
3 . 3 . Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, корпус 2
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, впродовж 2016 року.
4 . Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4 . 1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. СВП 
«Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго»
4 . 2 . Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305
4 . 3 . Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс. 01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5, тел. (044) 287-67-23, (044)207-61-00
5. Умови застосування переговорної процедури закупівлі, згідно пункту 2 частини 2 статті 39 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» - 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. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури 
закупівлі.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» в м. Києві займає монопольне 
(домінуюче) становище на ринку централізованого постачання теплової енергії в межах 
розташування наявних власних теплових мереж. Дана обставина підтверджується наявністю 
ПАТ «Київенерго» в «Зведеному переліку суб’єктів природних монополій» Антимонопольного 
комітету України станом на 22.01.2016р.
Теплові мережі, які знаходяться на території Державного закладу «Державна екологічна 
академія післядипломної освіти та управління» знаходяться на балансі, експлуатуються і 
обслуговуються тільки ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО». Тому 
ніякий інший суб’єкт господарювання не в змозі здійснити постачання теплової енергії 
Державному закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління».
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Виходячи з зазначеного вище можна зробити висновок, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» є єдиним виконавцем, що здійснює реалізацію теплової енергії 
Державному закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» 
відповідно до наявності права доступу до мережі з технічних причин і тому конкуренція в 
даному випадку відсутня.

Постачання теплової енергії Державному закладу «Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та управління» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» здійснюється структурним 
відокремленим підрозділом «Київські теплові мережі».

Слід також зазначити, що неукладання договору з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» призведе до припинення 
постачання теплової енергії та повного відключення від систем теплопостачання.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
-  Витяг зі «Зведеного переліку суб’єктів природних монополій» Антимонопольного 

комітету України.
-  Протокол засідання станом Комітету з конкурсних торгів Державного закладу 

«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» № З 
від 24.02.2016 р. щодо початку проведення переговорної процедури закупівлі.

-  Копія Статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у новій редакції.
-  Копія ліцензії національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» серія АД № 041822.
-  Копія ліцензії національної комісії регулювання електроенергетики України серія 

АГ №500425.
-  Копія ліцензії національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» серія АД №041823.
-  Копія ліцензії національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» серія АД №041824.
-  Копія свідоцтва про реєстрацію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» як платника ПДВ, свідоцтво 

№ 100335247 НБ№ 320559.
-  Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» серія А01 №769840.
-  Копія довідки з управління статистики ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» АБ №809222.
-  Копія довідки з управління статистики СВП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» АБ №617831.
-  Копія довіреності на право підпису договору, 18.01.2016 року.

24 . 02.2016
Ректор Бондар О.І.


