
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. Управління праці та соціального захисту населення 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 37414016.
1.3. Місцезнаходження, вул. Ломоносова, 5 корпус 3, м. Київ, 

Голосіївський район, поштовий індекс 03040.
1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна 
адреса). Поліщук Олена Олександрівна, спеціаліст І категорії планово- 
економічного сектору управління праці та соціального захисту населення 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Ломоносова, 
5 корпус 3, м. Київ, Голосіївський район, поштовий індекс 03040, тел.: 
(044) 257-71-16, факс (044) 257-71-16, e-mail: upszn gol@ukr.net.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування переговорної процедури закупівлі. 17.02.2016 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. 35.30.1 - Пара та гаряча вода;

постачання пари та гарячої води (код ДК 016:2010 35.30.11-00.00,
35.30.12-00.00).

Лот №1 -  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова 
енергія) для приміщення Управління по вул. Ломоносова, 5 корпус 3.

Лот №2 -  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(централізоване опалення та постачання гарячої води) для приміщення 
Управління по вул. Ломоносова, 5 корпус 1.

Лот №3 -  і Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(централізоване опалення та постачання гарячої води) для приміщення 
Управління по вул. Бубнова, 5.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот№1 -  129,07 Гкал.
Лот №2 -  19,59 Гкал; 26,00 куб.м.
Лот №3 - 47,46 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 -  вул. Ломоносова, 5 корпус 3.
Лот №2 -  вул. Ломоносова, 5 корпус 1.
Лот №3 - вул. Бубнова, 5.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 

2016 року.
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
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особи, телефон, телефакс, м. Київ, пл. Івана Франка, 5, індекс 01001, тел. (044) 
201-07-47 факс (044) 201-07-45.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до 
пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII, а саме: 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.

Відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII (далі -  Закон) закупівля 
теплової енергії, визначається окремими законами України. Враховуючи, що 
окремого закону стосовно закупівлі теплової енергії не прийнято, а сума 
закупівлі перевищує 200 тис.грн., необхідно застосовувати одну з процедур, 
визначених цим Законом.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» забезпечує повний цикл енергопостачання міста 
Києва, з єдиним процесом виробництва, транспортування і збуту теплової 
енергії, має відповідні ліцензії, видані регулюючими органами, чинність яких 
перевірена шляхом пошуку в Єдиному ліцензійному реєстрі, що розміщений на 
офіційному веб-сайті ДП «Інформаційно-ресурсний центр» за адресою: 
http://www.irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html.

Згідно з статтею 19 Закону України «Про житлово -  комунальні послуги» 
від 24.06.2004 р. №1875-IV виконавцем послуг з централізованого опалення та 
послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм 
власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії 
(теплопостачальна організація).

Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 
28.11.2012 р. №874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення 
зведеного переліку суб’єктів природних монополій», встановлено, що зведений 
перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua). За інформацією, розміщеною в розділі «Зведений 
перелік суб'єктів природних монополій» за адресою: 
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document7ichn 08326&schema=main, станом 
на 22.01.2016 р. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131305) включено до 
Зведеного переліку суб'єктів природних монополій (пункт №406 переліку).

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. 
№1682-111 та Положення про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП), 
затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014р. №715, до 
повноважень НКРЕКП належить формування та ведення реєстру суб’єктів 
природних монополій, діяльність, яких регулюється НКРЕКП.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті НКРЕКП в 
розділі «Реєстри суб’єктів природних монополій НКРЕКП» за адресою:
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http://www.nerc.gov.ua/7id-l 1943. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131305, 
м. Київ, пл. Івана Франка, будинок 5, індекс 01001) станом на 08.02.2016 р. 
включено в Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та водовідведення за №271.

Оскільки ринок виробництва, транспортування і збуту теплової енергії 
відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії» 
від 20.04.2000 р. №1682-111 є сферою діяльності суб’єктів природних 
монополій, це є підставою для застосування переговорної процедури закупівлі, 
відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування 
переговорної процедури закупівлі:

Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. №1682-111;
Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 

№1197-VII;
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. 

№ 1875-IV;
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом 
Президента України від 10.09.2014 р. № 715;

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. 
№874-р “Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій”;
Реєстрів суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному веб- 

сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, розміщений за адресою: 
http://www.nerc.gov.ua/7id-l 1943;

Зведений перелік суб'єктів природних монополій розміщений на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України за 
адресою: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document7id-l08326&sche 
т а —main;
Ліцензія серія АГ №500425 від 01.08.2011 р., видана ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 

Національною комісією регулювання електроенергетики України;
Ліцензія серія АД №041822 від 02.10.2012 р., видана ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг;
Ліцензія серія АД №041823 від 02.10.2012 р., видана ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг;
Ліцензія серія АД №041824 від 02.10.2012 р., видана ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Національною комісією, що :ржавне регулювання у сфері
комунальних послуг.

Голова комітету з конкурсних. Т.Є. Федоренко
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