ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 20.02.2015
1 . Замовник.
1.1. Найменування. Національна академія аграрних наук України
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00024360
1.3. Місцезнаходження, вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням
коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Савчук Олександр
Миколайович, начальник адміністративно-господарського управління, м. Київ, вул.
Васильківська, 37, 03022, тел./факс (044) 281-06-62, 281-06-61, паап_оЬ1ік@і.иа.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Код ДК 016:2010 - 35.11.1. Енергія електрична (Електрична
енергія, 35.11.10-00.00)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 ІЗОООкВт/год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, м. Київ, вул. Суворова,
9.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі, http://naas.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
26.01.2015, №021910, "ВДЗ" №176(26.01.2015)
3.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
26.01.2015, №021910/1
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування
переговорної
процедури
закупівлі,
розміщеного
на
веб-порталі
Уповноваженого
органу
з
питань
закупівель.
29.01.2015,
№027343,
"ВДЗ"
№179(29.01.2015).
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель. 09.02.2015, №041105, "ВДЗ" № 187(09.02.2015)
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 19.01.2015
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 20.01.2015 року о 11:40
годині, м. Київ, вул. вул. Васильківська, 37, кім. 210
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
179 138,90 гри.
(цифрами)
Сто сімдесят дев ’ять тисяч сто тридцять вісім гри. 90 кой.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Публічне акціонерне
«КИЇВЕНЕРГО».

товариство
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7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс, площа Івана Франка, буд. 5, м. Київ, 01001,
тел. (044) 205-52-62.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
04.02.2015. 179 138,90 грн. з ПДВ.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення
державних закупівель” .
Відповідно до абзацу другого частини третьої ет. 16 Закону при закупівлі
електричної енергії замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає
перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про
відповідність їх таким критеріям.
Таким чином, підтвердження відповідності учасника - ПАТ «КИІВЕНЕРГО»
кваліфікаційним критеріям не встановлювалось та не вимагалось.
11. Інша інформація.
Застосована переговорна процедура закупівель відповідно до Закону України
«Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УИ.
Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Пункт 2 частини другої статті 39 Закону України «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».
Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі.
Публічне акціонерне товариство «КИІВЕНЕРГО» (01001, м. Київ, пл. Івана
Франка, 5, код ЄДРПОУ - 00131305) займає монопольне становище на ринку
постачання електричної енергії у місті Києві і відповідно є єдиним постачальником
електричної енергії, що підтверджується даними наведеними у «Зведеному переліку
природних монополій», який згідно частини другої статті 5 Закону України «Про
природні монополії» складається та ведеться Антимонопольним комітетом України
відповідно до його повноважень (розпорядження АМ КУ від 28.11.2012 № 874-р).
Відповідно до пункту 7 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів
природних монополій, затвердженого розпорядженням А М КУ від 28.11.2012 № 874р, зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20
числа
на
офіційному
сайті
Антимонопольного
комітету
України
( > Щ р : / /\у у у л у . а п іс .е о у . и а ) .

Станом на дату засідання комітету з конкурсних торгів, щодо прийняття
рішення
про
застосування
переговорної
процедури
закупівлі,
на
сайті
Антимонопольного комітету України розміщено Зведений перелік природних
монополій, до якого включено ПАТ «КИІВЕНЕРГО».
Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» інформація
державних органів та органів місцевого самоврядування - це офіційна
документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності
законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування.
Інформація державних органів та органів місцевого самоврядування доводиться до
відома заінтересованих осіб шляхом: опублікування її в офіційних друкованих
виданнях, розміщення на офіційних сторінках відповідних органів влади у мережі
Інтернет або поширення інформаційними службами відповідних державних органів і
організацій.
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Таким чином, інформація, розміщена на офіційному сайті Антимонопольного
комітету України, щодо переліків суб’єктів природних монополій є офіційною
інформацією державного органу.
Водночас слід зазначити, що Національна академія аграрних наук України
отримує електричну енергію мережами ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», альтернативних
мереж немає, тому договір про закупівлю може бути укладено лише з ГІАТ
«КИЇВЕНЕРГО».
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
Балян A.B., в.о. віце-президента;
Баїценко М.І., віце-президент;
Савчук О.М., начальник адміністративно-господарського управління;
Поперешнюк С.В., заступник начальника відділу бухгалтерського обліку-головного
бухгалтера;
Чугаєв В.О., заступник начальника відділу інформаційно-консалтингового
забезпечення, науково-технологічного обладнання, стандартизації, метрології та
охорони праці.
Козмінська М.В., спеціаліст-юрисконсульт
Краснікова О.М., науковий співробітник відділу економічного аналізу і прогнозування
розвитку експериментальної бази

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від 20.02.2015
1. Замовник.
1.1. Найменування. Національна академія аграрних наук України
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00024360
1.3. Місцезнаходження, вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням
коду міжміського телефонного зв ’язку, електронна адреса). Савчук Олександр
Миколайович, начальник адміністративно-господарського управління, м. Київ, вул.
Васильківська, 37, 03022, тел./факс (044) 281-06-62, 281-06-61, паап_оЬ1ік@і.иа.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Код ДК 016:2010 - 35.30.1. Пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (теплова енергія у гарячій воді/парі, 35.30.11-00.00)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 246 Г'Кал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, м. Київ, вул. Суворова,
9.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі, http://naas.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
26.01.2015, №021943, "ВДЗ" №176(26.01.2015)
3.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
26.01.2015, №021943/1
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування
переговорної
процедури
закупівлі,
розміщеного
на
веб-порталі
Уповноваженого
органу
з
питань
закупівель.
29.01.2015,
№027380,
"ВДЗ"
№179(29.01.2015).
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель. 09.02.2015, №041030, "ВДЗ" № 187(09.02.2015)
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 19.01.2015
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 20.01.2015 року о 10:40
годині, м. Київ, вул. вул. Васильківська, 37, кім. 210
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
326 309,16 грн.
(цифрами)
Триста двадцять шість тисяч триста дев ’ять грн. 16 коп.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Публічне акціонерне товариство
«КИЇВЕНЕРГО».
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7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс, площа Івана Франка, буд. 5, м. Київ, 01001,
тел. (044) 205-52-62.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
04.02.2015, 326 309,16 гри. з 11ДВ.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення
державних закупівель”.
Відповідно до абзацу другого частини третьої ст. 16 Закону при закупівлі
централізованого
постачання
теплової
енергії
замовник
не
встановлює
кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують
подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям.
Таким чином, підтвердження відповідності учасника - ПАТ «КИІВЕНЕРГО»
кваліфікаційним критеріям не встановлювалось та не вимагалось.
11. Інша інформація.
Застосована переговорна процедура закупівель відповідно до Закону України
«Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-\ТІ.
Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Пункт 2 частини другої статті 39 Закону України «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».
Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної
процедури закупівлі.
Публічне акціонерне товариство «КПЇВЕІІЕРГО» (01001, м. Київ, пл. Івана
Франка, 5, код ЄДРПОУ - 00131305) займає монопольне становище на ринку
централізованого постачання теплової енергії у місті Києві і відповідно є єдиним
постачальником теплової енергії, що підтверджується даними наведеними у
«Зведеному переліку природних монополій», який згідно частини другої статті 5
Закону
України
«Про
природні
монополії»
складається
та
ведеться
Антимонопольним
комітетом
України
відповідно
до
його
повноважень
(розпорядження А М КУ від 28.11.2012 № 874-р). Відповідно до пункту 7 Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій,
затвердженого розпорядженням АМКУ від 28.11.2012 № 874-р, зведений перелік
суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному
сайті Антимонопольного комітету України (МІ:р ://\у\уи .атс.ц о' .на).
Станом на дату засідання комітету з конкурсних торгів, щодо прийняття
рішення
про
застосування
переговорної
процедури
закупівлі,
на
сайті
Антимонопольного комітету України розміщено Зведений перелік природних
монополій, до якого включено ПАТ «КИІВЕНЕРГО».
Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» інформація
державних органів та органів місцевого самоврядування - це офіційна
документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності
законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування.
Інформація державних органів та органів місцевого самоврядування доводиться до
відома заінтересованих осіб шляхом: опублікування її в офіційних друкованих
виданнях, розміщення на офіційних сторінках відповідних органів влади у мережі
Інтернет або поширення інформаційними службами відповідних державних органів і
організацій.
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Отже, інформація, розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету
України, щодо переліків суб’єктів природних монополій є офіційною інформацією
державного органу.
Водночас слід зазначити, що Національна академія аграрних наук України
отримує централізовано теплову енергію у гарячій воді/парі тепломережами ПАТ
«КИІВЕНЕРГО», альтернативних мереж немає, тому договір про закупівлю може
бути укладено лише з ПАТ «КИІВЕНЕРГО».
Таким чином, умовою застосування переговорної процедури закупівлі
відповідно до пункту 2 частини другої ст. 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» є умова 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.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
Балян A.B., в.о. віце-президента;
Бащенко М.І., віце-президент;
Савчук О.М., начальник адміністративно-господарського управління;
Поперешнюк С.В., заступник начальника відділу бухгалтерського обліку-головного
бухгалтера;
Чугаєв В.О., заступник начальника відділу інформаційно-консалтингового
забезпечення, науково-технологічного обладнання, стандартизації, метрології та
охорони праці.
Козміиська М.В., спеціаліст-юрисконсульт
Краснікова О.М., науковий співробітник відділу економічного аналізу і прогнозування
розвитку експериментальної бази

