
     ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА  КИЄВА
                                                        02225 ПР. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г                                                                 
                                                           Протокол № 04-т            
                                              засідання тендерного комітету  
05.01.2018 р  м. Київ

Присутні: члени тендерного комітету   (5 осіб)                                                                                             
Голова:   Сидоренко Любов Олексіївна                                                                                                         
Секретар:   Енес Тетяна Анатоліївна                                                                                                                        
Порядок денний:   Про затвердження обґрунтування застосування переговорної процедури   
ооооооооооооооооозакупівлі                                                                                                                                             
Слухали:
      Голову тендерного комітету Сидоренко Л.О. щодо затвердження обґрунтування застосування 
переговорної процедури  закупівлі теплової енергії. Зазначено, що:                                                        
а) питання щодо початку роботи по проведенню переговорної процедури закупівлі теплової енер-гії
і затвердження обґрунтування застосування переговорної процедури  закупівлі розглядається           
відповідно до листа адміністрації школи № 02-т від 04.01.2018 року.                                                б)  
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» розділ VI, ст..35, п.2, п/п. 2 переговорна 
процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 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. Таким постачаль-
ником-монополістом на ринку постачання теплової енергії в місті Києві є ПАТ «Київенерго», що 
підтверджено Розпорядженням антимонопольного комітету України № 874-р від 28.11.2012 року 
«Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб‘єктів природних монопо-
лій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 2119/22431 від 19.12.2012 року, відпо-
відно до якого в Реєстрі суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізова-
ного водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів,що створений Національ-
ною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
станом на 30.11.2017р., під №121 вказано ПАТ «Київенерго» із видом господарської діяльності, що 
провадиться суб’єктом господарювання «Транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами».

  ппЗапропоновано затвердити стандартну форму обґрунтування застосування переговорної проце-
дури  закупівлі теплової енергії, передбачивши що:                                                                                   
- при  застосуванні переговорної процедури закупівлі теплової енергії буде використаний держав-
ний класифікатор ДК 021:2015, код 09320000-8, пара, гаряча вода та пов‘язана продукція                   
- очікувана розрахункова кількість теплової енергії на рік складає 892,78   Гкал

 Ухвалили:
 1. Затвердити обґрунтування застосування  переговорної процедури  закупівлі теплової енергії.
2. Після погодження ПАТ «Київенерго» приймати участь в торгах розмістити «Обгрунтування»
на платформі ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН, як один з елементів тендерної документації.
3. Розмістити «Обгрунтування» на порталі Київаудит.
Голосували:  

Члени ТК    ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ

Сидоренко Л.О.     -           -
Пестушко О.М.     -
Енес Т.А.     -           -

Мала Г.І.     -           -
Насінник І.О.     -           -

Рішення прийнято одноголосно
.


