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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
Національної академії наук України
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417377
1.3.

Місцезнаходження.

вул.Автозаводська,2,

корп.2,

кім.313

Оболонський район, м.Київ-74, 04074
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).
Кошіль Людмила Василівна, економіст 2 кат., співробітник планововиробничого відділу; Клименко Сергій Анатолійович, заступник
директора інституту; Пошванюк Неля Феліксівна, завідувач планововиробничого відділу; 04074, м.Київ-74, Оболонський р-н,
вул.Автозаводська,2, т/ф (044)430-07-23, ppo@ism.kiev.ua
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення
про застосування переговорної процедури закупівлі. 12.12.2014
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі.
Код за ДК016-2010 35.11.1 –«Енергія електрична»
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
10000000 кВт/год.(десять мільйонів кВт/год.)
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
м.Київ, Оболонський р-н, вул.Автозаводська,2
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Протягом 2015 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
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батькові фізичної
«Київенерго»

особи.

Публічне

акціонерне

товариство

(ПАТ)

3.2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи, телефон, телефакс. 01001 м.Київ, пл.І.Франка,5,
тел.(044) 202-15-88, 201-07-43, 201-58-79
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 ЗУ «Про здійснення державних
закупівель», а саме «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»
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час
застосування переговорної процедури закупівлі.
Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Київенерго» -унікальний
енергокомплекс, що забезпечує повний цикл енергопостачання м.Києва, з
єдиним процесом виробництва, транспортування і збуту теплової та
електричної енергії.
ПАТ «Київенерго» займає монопольне становище на ринку
постачання електричної енергії, що підтверджується даними Реєстру
суб’єктів природних монополій у сфері енергетики, що розміщений на
сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг.
Станом на 31.10.2014 року ПАТ «Київенерго» включено до Реєстру
суб’єктів природних монополій у сфері енергетики під номером 88.
На даний час Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля має
договір на постачання електроенергії з ПАТ «Київенерго», інженерні
мережі інституту приєднані до розподільчих мереж ПАТ «Київенерго».
Відсутність постачання електричної енергії з боку ПАТ «Київенерго» до
будівель і споруд інституту унеможливлює роботу інституту.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі.
1) Закон України «Про здійснення державних закупівель» від
10.04.2014 року №1197-VII
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2) Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики
станом на 31.10.14, оприлюднений на офіційному сайті НКРЕКП.
3) Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на
14.10.2014, оприлюднений на сайті Антимонопольного комітету України.
4) Документи, надані ПАТ «Київенерго»:
-Копія витягу зі Статуту;
- Копія довідки ЄДРПОУ;
-Копія ліцензії НКРЕ України від 01.07.2011р. серія АГ № 578468,
видана ПАТ «Київенерго» на постачання електричної енергії ;
- Копія ліцензії НКРЕ України від 01.07.2011р. серія АГ № 578469,
видана ПАТ «Київенерго» на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) мережами;
- Копія ліцензії НКРЕ України від 28.04.2011р. серія А Г№ 500347,
видана ПАТ «Київенерго» на виробництво електричної енергії ;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

Заступник директора інституту
Голова комітету з конкурсних торгів
Клименко С.А.
____________________

Виконавець секретар ККТКошіль Л.В.
044 430-07-23

