ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний музей медицини України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21598800
1.3. Місцезнаходження: 01030 м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 37.
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): Кивлюк Володимир Сергійович,
заступник директора та голова комітету з конкурсних торгів, т.44 234-29-12. Волгін
Євгеній Олександрович, провідний юрисконсульт, член комітету з конкурсних торгів,
т. 44 234-29-02. museum@histomed.kiev.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Міністерство охорони здоров’я України, код ЄДРПОУ 00012925
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування процедури закупівлі в одного учасника: Протокол №1 від 16 січня
2013р.
2. Джерело фінансування закупівлі:
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3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з постачання водяної пари і
гарячої води (включно з холодоагентами). Код предмета закупівлі: 40.30.1, Предмет
закупівлі за ДК 016-97.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 238,15 Г/кал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 37.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013р.
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», СВП «Київські
теплові мережі».
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний
податків: код ЄДРПОУ 38346492.
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4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс: м. Київ, вул. Горького, 29, 01033, тел. (44) 25-44-097.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до п.п.
2, п. 2, ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010
№2289-VI (із змінами), а саме: Відсутність 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;
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури
закупівлі в одного учасника: НММУ для здійснення виробничої діяльності
використовує теплову енергію. Постачання теплової енергії має бути цілодобовим,
стабільним і дотримувати договірної величини потужності, гарантований рівень
надійності, граничні показники якості теплової енергії в межах показників,
визначених державними стандартами. Послуги з постачання теплової енергії можуть
бути надані лише ПАТ «Київенерго», який є природним монополістом, тому
процедура закупівлі в одного учасника вибрана з мотивів відсутності конкуренції (у
тому числі з технічних причин) послуги можуть бути надані тільки одним
постачальником (виконавцем), за відсутності альтернативи.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі:
1) Ліцензія АГ № 041822 видана 14.09.2012 № 306 Національною комісією
регулювання електроенергетики України, на право здійснення господарської
діяльності
з
виробництва
теплової
енергії
на
теплоелектроцентралах,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, і когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.
2) Ліцензія АГ № 500425 видана 21.07.2011 № 1337 Національною комісією
регулювання електроенергетики України, на право виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії.
3) Ліцензія АГ № 041824 видана 14.09.2012р. № 306 Національною комісією
регулювання електроенергетики України на право постачання теплової енергії.
4) Ліцензія АГ № 041823 видана 14.09.2012р. № 306 Національною комісією
регулювання електроенергетики України на право транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами.
5) Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А 01 № 769840 від
12.04.2003 р.
6) Свідоцтво № 100335247 НБ 320559 про реєстрацію платника податку на
додану вартість.
7) Довідка АБ № 517831 з ЄДРПОУ від 10.08.2012р.
8) Довідка АБ № 517833 з ЄДРПОУ від 10.08.2012р.
9) Статут ПАТ «Київенерго».
10) Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 р.
11) Баланс на 30 вересня 2012р.
12) Звіт про рух грошових коштів за 2011р.
13) Довідка про відсутність заборгованості від 11.10.2012 р.

14) Інформаційна довідка від ПАТ «Київенерго» щодо порядку виробництва та
реалізації теплової енергії, державного контролю ціноутворення, тощо.
15) Інформація, оприлюднена на сайті Антимонопольного комітету України про
монопольне становище ПАТ «Київенерго» на ринку послуг передачі та розподілу
теплової енергії місцевими (локальними) тепломережами в м. Києві www.amc.gov.ua

Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар

16 січня 2013р.

В.С. Кивлюк
К.Г. Даневський

