
                                                                                                                   Додаток до протоколу ТК 

                                                                                                                   №04-т від 05.01.2018 року 

                                                                                                                     

 ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник. 

1.1. Найменування : школа І-IIІ ступенів № 259 Деснянського району міста Києва 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03599019 

1.3. Місцезнаходження : 02225, Київ-225, проспект Володимира Маяковського, 21-г 

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):   

 П.І.Б. 
Посада Адреса Телефон, 

тел..\факс 

Електронна 

адреса 

Сидоренко 

Любов Олексіївна 

голова ТК, 

учитель укра-

їнської мови 

та  літератури 

02225, м. Київ, 

с. Троєщина, 

вул. Л.Україн-

ки, 17 

моб.0506355780, 

раб.0445157347 

sh259@ukr.net 

 1.5. Дата прийняття тендерним комітетом  замовника рішення про застосування переговорної 

процедури закупівлі: 05.01.2018 р. 

2. Інформація про предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 код 09320000 – 8,  пара,  гаряча 

вода та пов‘язана  продукція  

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  892,78 Гкал 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  протягом 2018 р. 

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 особи, телефон, 

телефакс: 01001, м. Київ, Печерський район, площа Івана Франка, 5; телефон 

(044)2394233, теле/факс (044)2353182 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: ст.35, п.2, підпункт 2 

Закону України «Про публічні закупівлі», а саме : відсутність 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: відсутність конкуренції на придбання необхідного товару, який може 



надати тільки певний постачальник за відсутності при цьому альтернативи 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі: Розпорядження антимонопольного комітету України № 874-р від 28.11.2012 р. 

«Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природ-

них монополій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  за №2119/22431 від 

19.12.2012р.                                                                                                                                                 

Реєстр суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого во-

допостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів, що створений Націо-

нальною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-

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

видом господарської діяльності, що провадиться суб’єктом господарювання «Транспо-

ртування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами». 

 

  

 

 

  Голова ТК 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Сидоренко 


