
                                                            Протокол №65 

засідання тендерного комітету 

Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

 

м. Київ                                                                                                                        «16» липня 2021 р. 

   

ПРИСУТНІ: 

Голова тендерного комітету: 

Телегєєв Геннадій Дмитрович зав. відділу, с.н.с. 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко Ірина Миколаївна провідний інженер ВНТІ 
Члени  тендерного комітету: 

Потягайло Андрій Любомирович с.н.с., к.б.н. 

Секретар тендерного комітету: 

Санченко Ольга Миколаївна пров. інженер  

Всього: _4_  особи 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

Прийняття рішення про намір укласти договір по предмету закупівлі код ДК 021:2015: 09320000-8 – 

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Теплова енергія) з Комунальним підприємством Виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» 

 

СЛУХАЛИ: 

голову тендерного комітету Телегєєва Г.Д., який повідомив  про результати переговорів з Комунальним 

підприємством Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київтеплоенерго» (01001, Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, будинок 15-А; тел/факс 

(044)279-29-21; код ЄДРПОУ – 40538421) і запропонував укласти договір про закупівлю код ДК 

021:2015: 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Теплова енергія), обємом 798,87 Гкал 

на суму 1292475,79 грн. (один мільйон двісті дев’яносто дві тисячі чотириста сімдесят дев’ять гривень 

сімдесят дев’ять копійок) з ПДВ з них державний бюджет України - 431220,00 грн. з ПДВ; 

спеціальні кошти – 861255,79 грн з ПДВ. Період постачання: березень-грудень 2021 р. 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київтеплоенерго» включено до Переліку суб’єктів природних монополій м. Києва на 

ринку транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами м. Київ і є єдиним постачальником теплової енергії у м. Києві по вул. Академіка Заболотного, 

що підтверджується даними «Зведеного переліку суб’єктів природних монополій» станом на 30.11.2020 

р. №з/п 31.  

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі".  

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 

суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 

відсутність конкуренції з технічних причин; 

Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури 

закупівлі.  

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:  

Копія Відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 

Реєстраційний номер відомостей ГУС_1343. Копія Витягу №1726594502645 з Реєстру платників податку 

на додану вартість. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. Копія Розпорядження Виконавчого органу Київської міської 

ради (Київська міська державна адміністрація) №591 від 10.04.2018 р. Про видачу ліцензій Комунальному 

підприємству Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київтеплоенерго». Копія ліцензії №2340 від 22.12.22.12.2016 р. на транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Копія Статуту Комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київтеплоенерго». АКТ розмежування меж балансової належності тепломереж та експлуатаційної 

відповідальності сторін. 

Враховуючи викладене, голова тендерного комітету запропонував винести на голосування 

питання щодо наміру укласти договір по предмету закупівлі код ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція (Теплова енергія) з Комунальним підприємством Виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго». 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
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Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. 

відділу, д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. 

с.н.с., к.б.н. 

«ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. 

провідний інженер  

«ЗА» 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету проголосували 

одноголосно «за».   

 

СЛУХАЛИ: 

секретаря тендерного комітету Санченко О.М., яка повідомила, що згідно з ч. 1 ст. 10  Закону, протягом 

одного дня після прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю Замовник оприлюднює на 

веб-порталі Уповноваженого органу Повідомлення про намір укласти договір.  

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д., запропонував секретаря тендерного комітету Санченко 

О.М.,  призначити відповідальною за оприлюднення Повідомлення про намір укласти договір на веб-

порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону, та запропонував проголосувати за 

зазначеним питанням: 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 

«проти»*) 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. відділу, 

д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. с.н.с., к.б.н. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. 

провідний інженер  

«ЗА» 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету проголосували 

одноголосно «за».      

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю код ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, 

гаряча вода та пов’язана продукція (Теплова енергія) з Комунальним підприємством Виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго». Період постачання: березень– 

грудень 2021 р. 
2. Доручити секретарю тендерного комітету Санченко О.М. оприлюднити Повідомлення про намір 

укласти договір за формою, встановленою Уповноваженим органом, на веб-порталі Уповноваженого 

органу через авторизований електронний майданчик (e-tender.ua) протягом одного дня відповідно до 

вимог ст. 10 Закону. 

 

Заступник голови тендерного комітету    

провідний інженер відділу гол. інженера                       ___________      Купріненко І.М 

 

Член тендерного комітету с.н.с., к.б.н.                           ___________      Потягайло А.Л.                                                                                 

 

 

Голова тендерного комітету  

зав. відділу, с.н.с.                                                               ___________     Телегєєв Г.Д.  

                                                                                             підпис, м.п. 

 

Секретар тендерного комітету 

пров. інженер                                                                   ___________        Санченко О.М.                        
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