ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування. Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук
України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05417101
1.3. Місцезнаходження. 03680, МСП-680, 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, e-mail). Філоненко Валерій Вікторович, зав. відділу, д.б.н.; 03680, МСП680, м.Київ, вул. акад. Заболотного, 150. тел./факс (044) 522-61-00, mail: filonenko@imbg.org.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Національна академія наук України,
код ЄДРПОУ 00019270.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника. 23.10.2013 р.
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти держбюджету, власні кошти установи.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(Код 35.30.1 за ДК 016-2010)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2070,0 Гкал
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 03680, МСП-680, м.Київ, вул.
акад. Заболотного, 150
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2014 р. – 31.12.2013 р.
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.
Публічне акціонерне товариство “Київенерго”
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. м. Київ, пл. І. Франка, 5, 01001; тел. (044) 201-58-79
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.
- відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які
можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за
відсутності при цьому альтернативи (пункт два частини другої статті 39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель” від 01 червня 2010 року N 2289-VI із змінами));
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в
одного учасника.
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.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
Веб - сайт Антимонопольного комітету України:
http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article%3FshowHidden=1&art_id=143835

“Перелік суб’єктів природних монополій м. Києва”
Копія ліцензії АБ № 345152 на право провадження ВАТ “Київенерго” господарської діяльності з
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)
АКТ розмежування меж балансової належності тепломереж та експлуатаційної відповідальності
сторін.
Статут ПАТ “Київенерго”, довідка з ЄДРПОУ, свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної
особи, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ.
Голова комітету з конкурсних торгів
зав.відділу

В.В.Філоненко

