ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-08-28-000331-b

1. Найменування замовника:

ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

05417029

3. Місцезнаходження замовника:

04210, Україна, Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12

4. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Пара, гаряча
вода та
пов'язана
продукція

ДК 021:2015:
09320000-8 — Пара,
гаряча вода та
пов’язана продукція

430 Гкал

04210, Україна,
Київська обл., Київ,
просп. Героїв
Сталінграду,12

від 01 жовтня
2018
до 31 грудня
2018

Інформація про учасника (учасників)
9. Найменування учасника
(учасників) (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичної особи), з
яким (якими) проведено
переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження
(для юридичної особи)
або місце проживання
(для фізичної особи)
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

Комунальне підприємство
виконавчого органу
Київради (Київської
міської державної
адміністрації)
"Київтеплоенерго"

40538421

01001, Україна, Київська
обл., Київ, Велика
Житомирська 15-А

807 264.80
UAH з ПДВ

++380442076060

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Для нормального забезпечення функціонування лабораторного корпусу інституту Гідробіології НАН
України та дотримання норм Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII,
Інституту необхідно заключити договір на закупівлю теплової енергії для опалення протягом 2018
року. Неукладання або несвоєчасне укладення договору може призвести до зриву опалювального

сезону, а також інших негативних наслідків, а саме: загрози здоров’я працівників лабораторного
корпусу та наукових досліджень. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України “Про природні
монополії” зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом
України. Згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №874-р
зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України (http:/www.amc.gov.ua). Комунальне підприємство Виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» входить до
зведеного переліку суб’єктів природних монополій на ринку послуг з постачання пари та гарячої
води (теплоенергії ) в місті Києві. Вищезазначене фактично підтверджує відсутність на ринку
постачання пари та гарячої води (теплоенергії) інших суб’єктів господарювання, які можуть
надавати зазначені послуги. Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі: - Розпорядження Антимонопольного комітету України від
28.11.2012 № 874-р; - Зведений перелік суб’єктів природних монополій, який розміщено на
офіційному сайті Антимонопольного комітету України за адресою в мережі Інтернет:
www.amc.gov.ua в рубриці: «Конкуренція»//«Зведений перелік суб’єктів природних монополій».

