
       ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА  КИЄВА
                                                        02225 ПР. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г                                                                 
                                                             Протокол № 03-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: 1) Про обрання та застосування процедури закупівлі теплової енергії.                       
                                2)  Про проведення  попередніх переговорів з ПАТ «Київенерго» щодо участі  
                                      останнього в  процедурі закупівлі теплової енергії і при згоді – узгодження 
                                      вартості 1 Гкал, кількості Гкал і ціни кількості Гкал                                            
1. Слухали:
           Голову тендерного комітету  Сидоренко Л.О. щодо обрання процедури закупівлі теплової 
енергії. Процедура закупівлі запропонована до розгляду адміністрацією школи ( лист № 02-т            
від  04 січня  2018р.  додається).  Відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі», врахо-
вуючи Розпорядження антимонопольного комітету України № 874-р від 28.11.2012 р. «Про затве-
рдження порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій», зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України  за  №2119/22431 від 19.12.2012р., Національною комі-
сією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг станом на 
30.11.2017р. створено  реєстр суб'єктів природних монополій  у сферах теплопостачання, централі-
зованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів, де під №121 вказано 
ПАТ «Київенерго». Враховуючи вищезазначене адміністрацією школи запропоновано  обрати і за-
стосувати переговорну процедуру закупівлі, де єдиним Учасником є ПАТ «Київенерго».  
         Зазначено, при цьому, що адміністрацією школи листом №01-т від 02 січня 2018 року ПАТ 
«Київенерго» запрошено до участі в торгах (вхідний ПАТ «Київенерго» №18/ЦОК 12/1/1/419 від 
02.01.2018 року ) 
Ухвалили:
   Для проведення  закупівель з постачання товару теплова енергія,  відповідно до розділу VI, ст. 35,
Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи Розпорядження антимонопольного комітету 
України № 874-р від 28.11.2012 р. «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного 
переліку суб'єктів природних монополій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  за  
№2119/22431 від 19.12.2012р., відповідно до  якого  Національною комісією, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг станом на 30.11.2017р. створено  
реєстр суб'єктів природних монополій  у сферах теплопостачання, централізованого водопостачан-
ня та водовідведення, захоронення побутових відходів, де під №121 вказано ПАТ «Київенерго»,  
обрати та застосувати переговорну процедуру закупівлі, де переговорною стороною є ПАТ 
«Київенерго», використовуючи при цьому Державний класифікатор  ДК 021:2015 (СPV2008), код 
09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.                           
Голосували:
  

Члени ККТ    ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ

Сидоренко Л.О.     -           -

Пестушко О.М.     -           -

Енес Т.А.     -           -

Мала Г.І.     -           -

Насінник І.О.     -           -

https://www.dzo.com.ua/js/classifications/universal/index.htm?lang=uk&shema=CPV&relation=true


Рішення прийнято одноголосно
.

ІІ. Слухали:                                                                                                                                                    
Голову тендерного комітету Сидоренко Л.О. про проведення попередніх  переговорів з 
представниками ПАТ «Київенерго» щодо участі останнього в процедурі закупівлі  товару  
пара,  гаряча вода та пов‘язана продукція і визначення а) ціни одиниці товару б) кількості товару
в) ціни  кількості товару.                                                                                                                                         
     Результатом проведених переговорів є узгодження того, що ПАТ «Київенерго» буде при-
ймати участь в проведенні процедури закупівлі товару пара, гаряча вода та пов‘язана продукція  
при цьому: а) ціна одної Гкал складає 1658,98 грн. з ПДВ б) кількість товару  складає 892,78 
Гкал,   в) ціна кількості товару складає 1481100,00 грн з ПДВ (один мільйон  чотириста вісім- 
десят одна тисяча сто гривень 00 коп.). Зазначено, що зміни в :
- вартості одної Гкал можуть бути додатково прийняті до розгляду лише в випадку відповідної по-
станови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуна-
льних послуг  повторним протоколом переговорів; 
- кількості товару можуть бути прийняті в випадку змін в наданих школі кошторисних призначен-
нях. 
        Сторонами підготовлена і підписана стандартна форма «Протоколу проведення переговорів 
щодо закупівлі теплової енергії» від 09.01.2018 року
Ухвалили:
1. Затвердити результати попередніх переговорів. Встановити, що узгоджена ціна одної Гкал стано-
вить – 1658,98 грн. з ПДВ, кількість товару  - 892,78 Гкал , ціна кількості товару – 1481100,00 
грн з ПДВ  (один мільйон  чотириста вісімдесят одна тисяча сто гривень 00 коп.).
      Прийняти до відому, що рішення підтверджене спільним протоколом встановленого зразка 
підписаним з одної сторони директором школи Юрко О.В., з іншої сторони  начальником центру 
обслуговування клієнтів Деснянського району № 1 департаменту обслуговування клієнтів комер-
ційної дирекції ПАТ «Київенерго» Грищенко А.В. (протокол додається (додаток №1)). 
 

Голосували :      
 

Члени ККТ    ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ

Сидоренко Л.О.     -           -

Пестушко О.М.     -           -

Енес Т.А.     -           -

Мала Г.І.     -           -

Насінник І.О.     -           -

Рішення прийняте одноголосно.




