
ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник.  

1.1. Найменування. Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук 

України 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417101 

1.3. Місцезнаходження. 03680, м.Київ, вул. акад. Заболотного, 150 

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, електронна адреса). Філоненко Валерій Вікторович,  голова комітету 

з конкурсних торгів, зав. відділу; 03680, м.Київ, вул. акад. Заболотного, 150. тел./факс 

(044) 522-61-00, mail: filonenko@imbg.org.ua;  

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі. 27.11.2014 р. 

 

2. Інформація про предмет закупівлі.  

2.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода (Код 35.30.11-00.00 за ДК 

016-2010) 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2000,0 Гкал 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 03680, м.Київ, вул. акад. 

Заболотного, 150 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2015 р. – 31.12.2015 

р. 

 

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. 01001; м. Київ, пл. І. Франка, 5, тел. (044)  201-58-79 

 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.    

Згідно пункту два частини другої статті 39 Закону України “Про здійснення державних 

закупівель”: 

2) відсутності 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” включено до Переліку суб’єктів природних монополій м. Києва на 

ринку виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів 

господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на 

теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням 

нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) і є єдиним постачальником теплової 

енергії у м. Києві по вул. Академіка Заболотного. 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі.  

mailto:filonenko@imbg.org.ua
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=35.30.1


1. Копія ліцензії на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової 

енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлювальних джерел енергії). 

2.  Копія ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектрцентралях та установках 

з використанням нетрадицяійних або поновлювальних джерел енергії. 

3. Копія ліцензії на транспортування теплової енергії магістралями та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами. 

4.  Копія ліцензії на постачання теплової енергії. 

5.  Копія свідоцтво про Державну реєстрацію ПАТ “Київенерго” 

6.  Копія свідоцтво про реєстрацію ПАТ “Київенерго” як платника ПДВ. 

7. Копія довідки зі статистики ПАТ „Київенерго” 

8. Копія довідки зі статистики СВП „КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ „Київенерго” 

9. Витяг зі Статуту ПАТ “Київенерго”. 

10. АКТ розмежування меж балансової належності тепломереж та експлуатаційної 

відповідальності сторін. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

зав.відділу                                                                                                       В.В.Філоненко 

 

 


