
 
       ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА  КИЄВА
                                                02225 ПР. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г                                                         
                                                        Протокол № 05-т               
                                                      засідання тендерного комітету                                                
09.01.2018 р.                                                                                                                                   м.Київ
Присутні: члени тендерного комітету (5 осіб) 
Голова:   Сидоренко Любов Олексіївна                     
Секретар:   Енес Тетяна Анатоліївна
Порядок денний:  Про затвердження річного плану закупівель (із змінами) на 2018 рік  
 
   Слухали:                                                                                                                                                                                

    Голову тендерного комітету  Сидоренко Л.О. щодо затвердження річного плану закупівель (із 
зміна-ми) на 2018р. для закупівлі теплової енергії.  Річний план (із змінами) закупівлі теплової 
енергії  запро-понований до розгляду адміністрацією школи (лист №02 від 04.01.2018р. 
додається) відповідно до діючого законодавства  з урахуванням кошторисних призначень 
бюджету школи для оплати теплової енергії в 2018 р. 
     Зазначено, що для закупівлі теплової енергії адміністрацією школи запропоновано використати 
перего-
ворну процедуру та державний класифікатор ДК 021:2015, код  09320000-8,  Пара, гаряча вода та 
пов’яза-на продукція.
     Підставою для цього є те, що  ПАТ «Київенерго» є монополістом в сфері постачання теплової 
енер-гії в місті Києві, що підтверджується Реєстром суб'єктів природних монополій у сферах 
теплопостачан-ня, централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових 
відходів,що створений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних пос-луг станом на 30.11.2017р., в якому під №121 вказано ПАТ 
«Київенерго» із видом господарської діяль-ності, що провадиться суб’єктом господарювання 
«Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами».
 
   Ухвалили :

- 1 .Затвердити  річний план державних закупівель (із змінами) на 2018 рік щодо оплати 
теплової енергії по очікуваній  сумі 1 481 100 (один мільйон чотириста вісімдесят одна 
тисяча сто) гривень з ПДВ

Зазначена сума складається  з коштів :
 - по загальному фонду – 1 441 200 гривень;                                                                                          
- по спеціальному фонду –39900 гривень;                                                                                             
стандартна форма річного плану додається                                                                                                
2.  Оприлюднити на платформі ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН  затверджену форму річного плану.
3. Оприлюднити затверджену форму річного плану на порталі finaudit.kiev.ua при внесенні  
інформації про закупівлі на портал Київаудиту.

Голосували:    
Члени ККТ    ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ

Сидоренко Л.О.     -           -

Пестушко О.М.     -           -

Енес Т.А.     -           -

Мала Г.І.     -           -

Насінник І.О.     -           -
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