
                                                             Протокол № 5 

засідання тендерного комітету 

Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

 

м. Київ                                                                                                             «14» січня 2021 р. 

   

ПРИСУТНІ: 

Голова тендерного комітету: 

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

Заступники 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: 

1.Прийняття рішення про закупівлю Теплової енергії на січень-квітень 2021 р. шляхом 

застосування переговорної процедури відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 

(далі – Закон). 

2.Розгляд та затвердження змін до річного плану закупівель на 2021 рік. 

3.Оприлюднення змін до річного плану закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель. 

 

СЛУХАЛИ: 

по першому питанню порядку денного: 

голову тендерного комітету Телегєєва Г.Д. який ознайомив присутніх з порядком денним та 

повідомив, що відповідно до частини 1 статті 3 Закону цей Закон застосовується: 1) до 

замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що 

вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 

тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.  

Замовник обирає процедуру закупівлі з переліку, який закріплений у частині 2 статті 13 та у 

частині другій статті 40  Закону. 

Головний інженер інституту Павлненко М.Ю. подав до тендерного комітету (згідно з планових 

вартісних показників, які розраховувались, зокрема виходячи із потреби у відповідних товарах у 

минулих роках та в 2020 році) заявку на закупівлю в січні- квітні 2021р. централізованого 

постачання теплової енергії код ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція (Теплова енергія)  - 800 Гкал.  

Згідно з попередніми перемовами з представниками відділу збуту Комунального підприємства 

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) сума договору на централізоване постачання теплової 

енергії становить  1294466,20 грн. (один мільйон двісті дев’яносто чотири тисячі чотириста 

шістдесят шість гривень двадцять копійок з ПДВ (спеціальні кошти). Ціна пропозиції за 

одиницю товару – 1617,88 грн/Гкал (бюджет) 1621,94 грн/Гкал (інші)  (з ПДВ), згідно 

Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 29.12.2020 №2077. 

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.  
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Комунальне підприємство Виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київтеплоенерго» включено до Зведеного  переліку суб’єктів природних 

монополій м. Києва станом на 30.11.2020 р. 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. 

АКТ розмежування меж балансової належності тепломереж та експлуатаційної відповідальності 

сторін.  

Спираючись на все вищезазначене, голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д., запропонував 

винести на голосування питання щодо прийняття рішення про проведення переговорної 

процедури скороченої на закупівлю теплової енергії код ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція (Теплова енергія).  

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д., запропонував проголосувати за затвердження 

прийняття рішення про закупівлю шляхом переговорної процедури скороченої відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі» 

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» 

_______________________ 
* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 

додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за».   

СЛУХАЛИ: 

по другому питанню порядку денного: 

голову тендерного комітету Телегєєва Г.Д. який проінформував присутніх, що на виконання 

вимог статті 4 Закону є необхідність розгляду та затвердження  змін до річного плану закупівель 

на 2021 рік. 

Секретар тендерного комітету Санченко О.М., ознайомила всіх присутніх із змістом проекту 

змін до річного плану закупівель на 2021 рік, оголосила перелік запланованих процедур 

закупівель, та доповіла про наявність необхідності у проведенні переговорної процедури на 

закупівлю код ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція  (Теплова 

енергія) в найближчі терміни. 

Голова тендерного Телегєєв Г.Д., запропонував проголосувати за затвердження змін до річного 

плану закупівель на 2021 рік. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за,  

«проти» «утримався») 

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 комітету з конкурсних торгів 

проголосували одноголосно «за». 

СЛУХАЛИ: 
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по третьому питанню порядку денного: 

голова тендерного комітету Телегєєва Г.Д. проінформував присутніх, що на виконання вимог 

статті 4 Закону є необхідність оприлюднити зміни до річного плану закупівель на 2021 рік на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих днів з дня його 

затвердження. Відповідальна за виконання цієї норми Закону є секретар тендерного комітету 

Санченко О.М. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д. запропонував проголосувати за оприлюднення змін до 

річного плану закупівель на 2021 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за,  

«проти» «утримався») 

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. Провести закупівлю код ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

(Теплова енергія) шляхом застосування переговорної процедури закупівлі скороченої відповідно 

до Закону. 

2. Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2021 рік. 

3. Секретарю тендерного комітету Санченко О.М. оприлюднити зміни до річного плану 

закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 

п’яти днів з дня його затвердження. 

 

 

Заступник голови тендерного комітету    

провідний інженер                                               ___________        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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