
 

             ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА  КИЄВА 

02225 ПР. МАЯКОВСЬКОГО  21-г                                                       

              ПРОТОКОЛ № 06-т                                                                                 

    засідання  тендерного комітету                                                              

             м. Київ від 11.01.2018р.

Присутні: члени тендерного комітету - 5 чоловік.                                      

Голова ТК : Л.Сидоренко  

Секретар ТК : Т.Енес 

                                                                   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:                                                                                                                                                                             

1. Про  визначення переможця торгів по переговорній процедурі закупівлі товару ДК  021:2015 код 

09320000-8    - пара, гаряча вода та пов‘язана продукція (теплова енергія) та намір підписати 

Договір.                                                                                                                                                       

СЛУХАЛИ:                                                                                                                                                     
Голову тендерного комітету Сидоренко Л.О., яка зазначила, що згідно Закону України «Про пуб-

лічні закупівлі»,  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89), із змінами, внесеними згідно із 

Законом  № 1078-VIII від 12.04.2016,  враховуючи Розпорядження антимонопольного комітету Укра-

їни № 874-р від 28.11.2012 р. «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку 

суб'єктів природних монополій», відповідно до якого в  Реєстрі суб'єктів природних монополій у 

сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побуто-

вих відходів,що створений Національною 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 теп-

лової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами», на підставі про-

токолу ТК № 03-т від 05.01.2018 р. «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                                                               

запропонувала:                                                                                                                                                                    

- визначити переможцем торгів по проведеній переговорній процедурі закупівлі товару ДК 021:2015 

код 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов‘язана продукція (теплова ерергія) - ПАТ «Київенерго»                                                     

- повідомлення про намір укласти договір з ПАТ «Київенерго»  оприлюднити на веб-порталі Уповно-

важеного органу протягом одного дня після прийняття рішення.                                                                                                                                                                                                                              

УХВАЛИЛИ: 

 

 1.1. Визначити переможцем торгів по проведеній переговорній процедурі закупівлі товару ДК 
021:2015 код 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов‘язана продукція (теплова енергія)  - ПАТ 
«Київенерго» ; 

1.2. Для проведення розрахунків з ПАТ «Київенерго» встановити що : вартість одиниці товару – 
1658,98 грн. за 1 Гкал з ПДВ, кількість товару – 892,78 Гкал/рік, ціна кількості товару за рік -  
1481100,00 грн. з ПДВ, кошти - місцевого бюджету.                                                                                                                                                                              

1.3. Повідомлення про намір укласти договір з ПАТ «Київенерго»  оприлюднити на веб-порталі 

Уповноваженого органу протягом одного дня після прийняття рішення (додаток 1). 
Голосували :    

Члени ТК    ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ 

Сидоренко Л.О. 

 

     -           - 

Пестушко О.М. 

 

     -           - 

Енес Т.А. 

 

     -           - 

Мала Г.І. 

 

     -           - 

Насінник І.О. 

 

     -           - 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1078-19/paran2#n2


   

 

 

                                                                                                                          Додаток 1 

                                                                                                       До протоколу тендерного комітету 

                                                                                                       № 06-т від 11.01.2018 року 

                                                     ПОВІДОМЛЕННЯ 

                                   ПРО НАМІР ПІДПИСАТИ ДОГОВІР 

1.  Замовник.                                                                                                                     

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

   1.2.  Код за ЄДРПОУ: 03599019 

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

 2.  Предмет закупівлі.   

   2.1.  Найменування предмета закупівлі                                                                              

           -  ДК  021:2015 код 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов‘язана продукція (теплова   

             енергія)  

   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 року  

3.  Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі:  10.01.2018 р.,  

 
  UA-2018-01-10-000691-c 

4. Переможець: 

  4.1.  Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:   ПАТ «Київенерго» 

  4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305 

  4.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної  особи),  

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

         (044)2394233, теле/факс (044)2353182   
  4.4. Ціна пропозиції:  

         - вартість закупівлі 1481100 гривень з ПДВ ( один мільйон чотириста вісімдесят одна тисяча 

                                           сто); 

        - тариф (вартість 1 Гкал) 1658,98 гривень з ПДВ(одна тисяча шістсот п’ятдесят вісім гривень     

                                                   98 коп.) 
5. Обґрунтування застосування переговорної процедури:                                                                                            

- Закон України «Про публічні закупівлі», ст.35, п.2, п/п 2.                                                                                               

- Розпорядження антимонопольного комітету України № 874-р від 28.11.2012 р. «Про затвердження по-

рядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій», відповідно до якого в  

Реєстрі суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення, захоронення побутових відходів, що створений Національною комісією, що здійснює де-

ржавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг станом на 30.11.2017р.,  під №121 вка-

зано ПАТ «Київенерго» із видом господарської діяльності, що провадиться суб’єктом господарювання 

«Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережа-

ми». 

6. Дата прийняття рішення про визначення переможця :  11.01.2018р.                                                                      

7.  Строк, протягом якого має бути укладений договір : з 17.01.2018. по 31.01.2018р. 

 
                                      

 
                                  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Члени тендерного 

комітету 

ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ 

Сидоренко Л.О. 

 

                - 

Пестушко О.М. 

 

     -           - 

Енес Т.А. 

 

     -           - 

Мала Г.І. 

 

     -           - 

Насінник І.О. 

 

     -           - 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-01-17-000277-c

