
                                                                                    
         ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА  КИЄВА 

                                                02225  ПР. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г 

№ 02-т                                                                                                                               від  04.01.2018р. 

 Голові тендерного комітету школи І-ІІІ  

 ступенів № 259 Деснянського району  

міста Києва  Сидоренко Л.О. 

                                                         Шановна Любов Олексіївна ! 

       Прошу провести засідання тендерного комітету  на якому розглянути питання : 

 

1. Затвердження  річного плану державних закупівель (із змінами) щодо закупівлі теплової 

енергії на 2018 рік. 

2. Вибору і застосування переговорної процедури для закупівлі теплової енергії на 2018 рік 

3. Затвердження стандартного протоколу узгодження вартості одної гекакалорії. 

 

Щодо вихідних даних для проведення засідань ТК 

По першому питанню 

    По-перше йдеться про  річний план державних закупівель (із змінами), бо сам план створював-

ся в грудні 2017 року при виставленні на платформі  ПРОЗОРРО закупівлі по організації харчуван-

ня учнів школи. 

    По-друге відповідно до очікуваних кошторисних призначень на оплату теплопостачання виділе-

но: 

- по загальному фонду 1 441 200 (один мільйон чотириста сорок одна тисяча двісті) гривень ; 

- по спеціальному фонду 39900 (тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот) гривень; 

- всього : 1 481 100 (один мільйон чотириста вісімдесят одна тисяча сто) гривень 

Саме остання сума і є сумою річного плану (із змінами). 

По другому питанню  

    Відповідно до Закону України " Про публічні закупівлі» (далі Закон) (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2016, № 9, ст.89), із змінами, внесеними згідно із Законом №1078-VIII від 12.04.2016 пропо-  

ную вибрати і застосувати  переговорну  процедуру електронних  конкурсних торгів по закупівлі 

товару «пара, гаряча вода та пов’язана продукція»  згідно ДК 021:2015 (СPV2008), код 09320000-8, 

єдиним Учасником якої є ПАТ «Київенерго».                                                                                                                                                                                                                                                    

    Підставою для цього є те, що  ПАТ «Київенерго» є монополістом в сфері постачання теплової    

енергії в місті Києві, що підтверджується Реєстром суб'єктів природних монополій у сферах тепло- 

постачання, централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів, 

що створений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг станом на 30.11.2017р., в якому під №121 вказано ПАТ «Київенерго» із видом 

господарської діяльності, що провадиться суб’єктом господарювання «Транспортування теплової 

енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами». 

По третьому питанню 

      Пропоную прийняти рішення щодо направлення до ПАТ «Київенерго» листа-запрошення до 

участі в торгах по переговорній процедурі закупівлі теплової енергії і проведення  попередніх  пе-

реговорів з учасником щодо визначення вартості 1 Гкал, в залежності від якої і визначеної очіку-

ваної суми кошторисних призначень буде обраховано кількість Гкал в рік. 

  

  

                          Директор 

 

                       

 

О.Юрко 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1078-19/paran2#n2
https://www.dzo.com.ua/js/classifications/universal/index.htm?lang=uk&shema=CPV&relation=true
https://www.dzo.com.ua/js/classifications/universal/index.htm?lang=uk&shema=CPV&relation=true

