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ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування Національний музей медицини України
1.2. 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, електронна адреса) 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. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі 20.03.2015
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі код Класифікатора ДК 016:2010 35.30.1. Пара та
гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з постачання пари та гарячої
води)(постачання теплової енергії)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг 154,1697 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 01030 м. Київ, вул.
Б.Хмельницького, 37.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг протягом 2015 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», СВП «Київські теплові мережі».
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131305

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 29, 01033, тел. (44) 25-44-097
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі Пункт 2 частини 2 статті 39
Закону України “Про здійснення державних закупівель”, тобто за відсутністю
конкуренції з технічних причин на послуги, які можуть бути надані тільки певним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про теплопостачання” від
02.06.2005 №2633-ІV система централізованого теплопостачання – сукупність джерел
теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що
об’єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача,
населеного пункту. Згідно статті 5 Закону України “Про природні монополії”,
розпорядження Антимонопольного комітету України “Про затвердження Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій № 874-р від
28.11.2012 Публічне Акціонерне Товариство «Київенерго», СВП «Київські теплові
мережі» включено до переліку суб’єктів природних монополій м.Києва і займає
монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання теплової енергії в межах
мереж, що ним експлуатуються в місті Києві. У випадку не укладання договору на
централізоване постачання теплової енергії
Публічне Акціонерне Товариство
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не матиме змоги в 2015 році
постачати теплову енергію, що призведе до негативних соціально-економічних явищ,
зокрема нанесенню шкоди здоров’ю громадян та замороження інженерних комунікацій.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі. Зведений перелік суб’єктів природних монополій, що складається згідно
Розпорядження Антимонопольного комітету України “Про затвердження Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій” № 874-р від
28.11.2012. Зведений перелік суб’єктів природних монополій на сайті http:
www.amc.gov.ua.
«Київенерго», СВП «Київські теплові мережі»

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора НММУ
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