
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства  

економічного розвитку 

і торгівлі України 

15.09.2014 № 1106 

 

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі  
 

   1. Замовник: 

1.1 Найменування: Центральний державний архів – музей літератури і мистецтва  України. 

1.2 Код за ЄДРПОУ: 03494296. 

1.3  Місце знаходження: Вул. Володимирська, 22 –А, м. Київ, 01001. 

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): Рибаєва Юлія Сергіївна – головний спеціаліст фінансово-

економічного відділу ЦДАМЛМ України, м. Київ, вул. Володимирська 22-а,   тел./факс тел. (044) 

278-07-24, (044) 278-44-81, fev_cdamlm@arch.gov.ua. 

1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі  10.02.2016 року. 

   2.  Інформація про предмет закупівлі: 

2.1 Найменування предмета закупівлі: ДК  016:2010 код 35.30.1 –Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води, ДК 021:2015 09300000-2 – Електрична, теплова, сонячна та атомна енергія. 

2.2  Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 147,09576 Гкал. 

2.3 Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Вул. Володимирська 22-а, м. Київ, 

01001. 

2.4  Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  до 31.12.2016р. 

   3. Інформація про учасника (учасників)  процедури закупівлі: 

 3.1 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО". 

 3.2  Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податку: 00131305. 

 3.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної  особи, телефон, телефакс:  

Площа Івана Франка, 5, м. Київ, 01001. 

 4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі:  

          Відповідно до п.2  ч.2 ст. 39 Закону України № 1197-VII "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:  
           Відповідно до  Закону України «Про теплопостачання» ст. 19  від 02.06.2005 № 2633-ІV 

передбачено, що діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб'єктами господарської 

діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності, та Закону 

України "Про житлово – комунальні послуги" від 24.06.2004р. №1878- ІV, на виконання   Споживач 

або суб'єкт теплоспоживання має право вибирати (змінювати) теплопостачальну організацію, якщо це 

технічно можливо.  

            Постачальником пари та гарячої води може бути тільки ПАТ  "КИЇВЕНЕРГО", тому що 

відсутні технічні можливості вибору інших теплопостачальних організацій.  

                 Підтвердженням наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника є 

п.2  ч.2 ст. 39 Закону України № 1197-VII "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. 

          Неукладання або несвоєчасне укладання договору з ПАТ  "КИЇВЕНЕРГО про закупівлю 

теплової енергії призведе до припинення/обмеження централізованого теплопостачання 

Центрального державного архіву – музею літератури і мистецтва України. Це поставить під 

загрозу здоров’я та життя працівників та відвідувачів Центрального державного архіву – 

музею літератури і мистецтва України, призведе до відключення від системи тепло 

забезпечення соціальних об’єктів, може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного  та природного характеру, спричинить руйнування об’єктів життєзабезпечення.   



         На підставі вищезазначеного, Центральному державному архіву – музею літератури і мистецтва 

України необхідно укласти договір з ПАТ  "КИЇВЕНЕРГО" про закупівлю пари та гарячої води. 

6.  Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:  

       -  Закон України "Про природні монополії" від 20.04.2000р. №1682- ІП; 

       -  Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005р. № 2633- VI; 

       -  Закон України "Про житлово – комунальні послуги" від 26.06.2004р. № 1875 – VI; 

       - Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води  і водовідведення та типового 

договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної  та гарячої води і 

водовідведення" від 21.07.2005р. № 630; 

       -  Зведений перелік суб'єктів природних монополій станом на 22.01.2016 року; 

 -п.2 ч.2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII 

-відсутність конкуренції. 
  

 

 

      Заступник голови  комітету з конкурсних торгів                                                 О.З. Рачковська 

                                                 

                                       М.П. 


