
ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі 

 
     1. Замовник:  
     1.1. Найменування: Національна філармонія України 
     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226010 
     1.3. Місцезнаходження: Володимирський узвіз, 2, 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, електрона адреса):  Бабіченко Лідія Олександрівна, головний інженер 
Національної філармонії України; м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001. Тел. (044) 278-06-
48; телефакс (044) 278-83-20  
     1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі: 25.11.2015 р.  
 
     2. Інформація про предмет закупівлі:  
     2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води» 
     2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 420,0  Гкал/рік 
     2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, Володимирський 
узвіз, 2,  01001  
     2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016 р. 
 
     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 податків: 00131305 
     3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс: м. Київ, пл. І.Франка, 5, 01001. Тел.(044) 201-07-90, тел./факс (044) 201-58-96 
 
     4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: Відповідно до пункту 2 частини 2 
статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.14 р. № 1197-VІІ  (зі 
змінами): «Відсутність 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:  
 Відсутність 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. 
 Згідно з частиною 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 (зі змінами) розміщується на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http:/www.amc.gov.ua). 
 Публічне акціонерне товариство «Київенерго» входить до зведеного переліку суб’єктів 
природних монополій на ринку з постачання електричної енергії  в м. Києві. 
    
     6. Документи,  що  підтверджують   наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі: 

http://www.amc.gov.ua)


- Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.14 р. № 1197-VІІ  (зі 
змінами) 
- Закон України «Про природні монополії»; 
- Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р 

 
 
 
 
Директор-розпорядник 
Голова  комітету  з конкурсних торгів                                                           О.В.Подолян 
  


