
 

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі 

Номер бюлетеня: 18(28.01.2016) від 28.01.2016 

Номер оголошення у бюлетені: 021926 

 
Замовник торгів 

Назва: 

Комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
"Спортивний комплекс" 

Код ЄДРПОУ: 03768026 

Адреса: вул.Хрещатик, 12, м.Київ, 01001 

Реєстраційний рахунок замовника: 35430001049497 

 
Посадові особи замовника,які уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

№ ПІБ Посада Телефони Телефони/Факси Email: 

1 Липейко Максим 
Олександрович 

заступник 
директора 

(097)3559532, 
(044)5434144 

(044)5434144 sportkomplex@ukr.net 

 

Очікувана вартість закупівлі: 
3091230 (три мільйони дев'яносто одна 
тисяча двісті тридцять) грн. 

 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: http://finaudit.kiev.ua 

 

Умова застосування переговорної процедури: 
частина друга ст. 39 Закону України 
"про здійснення державних закупівель" 

 
Інформація про предмет закупівлі: 
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 35.11.1 

Предмет з класифікатору Енергія електрична 

Єдиний закупівельний словник (ЄЗС): 
Єдиний закупівельний словник (ДК 
021:2015)  

Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС: 09310000-5  

Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС: Електрична енергія  

Предмет: Енергія електрична 

Кількість: 1620736,11 кВт 

Місце поставки: м. Київ, вул. Міста Шалетт,6 

Термін поставки: протягом 2016 року 

 
Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 ПАТ "Київенерго" м. Київ, пл. І. Франка,5 (044)2021588 (044)2021588  
 
Пропозиції 

№ Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 ПАТ "Київенерго" 3091230 грн. 1,9073 

 

Додаткова інформація: 
Способи зв'язку для отримання 
додаткової інформації-телефон/факс 
(044)5414144 

 
 

   



 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 
 

1. Замовник.  
1.1. Найменування. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 03768026. 
1.3. Місцезнаходження. 01001, м. Київ,  вул. Хрещатик , буд.12 
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). Липейко Максим Олександрович – голова комітету з 
конкурсних торгів, заступник директора Комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс»,
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 12, тел. (097)3559532,(044)5434144, sportkomplex@ukr.net 
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі.  19.01.2016 р. 
2. Інформація про предмет закупівлі.  
2.1. Найменування предмета закупівлі. 35.11.1 Енергія електрична. 
(09310000-5 Електрична енергія)  
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  
1 620 736,11 кВт 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  м. Київ,  вул.  Міста 
Шалетт,6 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2016р. 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. 
ПАТ «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. 01001, м. Київ, пл. І. Франка,5, тел. 202-15-88. 
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.  

Частина друга статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від
10.04.2014 року № 1197-VІI, а саме: відсутність конкуренції (в 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. 

Підставою для обрання переговорної процедури закупівлі є чинне законодавство України 
про природні монополії. Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» від
20.04.2000р. № 1682-III природна монополія - це стан товарного ринку, при якому задоволення
попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок
технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва
на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються
суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами
(послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці
товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). 

Згідно з абзацом другим частини 1 статті 12 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» від 11.01.2001р. № 2210-III суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче)
становище на ринку, якщо на цьому ринку у нього не має жодного конкурента; а у відповідності 
до частини 2 статті 12 цього Закону: монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта
господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що 
зазнає значної конкуренції. Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» 
відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій, в тому числі і
у сфері передачі електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами). Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про природні



монополії» перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним
комітетом України на підставі раєстрів суб’єктів природних монополій у сфері ЖКГ. До 
зазначеного переліку, як суб’єкт господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище
на ринку передачі електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами) в м. Києві включено Публічне акціонерне товариство “Київенерго”. Цей 
перелік знаходиться на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України за адресою в
мережі Інтернет: www.amc.gov.ua в рубриці: «Конкуренція»// «Зведений перелік суб’єктів
природних монополій». 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі.  
- Закон України «Про природні монополії»; 
- розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про затвердження 
Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»; 
- офіційні дані, опубліковані на офіційному сайті Антимонопольного комітету України про 
монопольне становище ПАТ «Київенерго»; 
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ Київенерго»; 
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПАТ «Київенерго»; 
- копія Статуту ПАТ «Київенерго»; 
- копія ліцензії № 5784689 на передачу електричної енергії місцевим (локальним) електричним
мережам, виданої Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ); 
- копія ліцензії № 578468 на постачання  електричної енергії за регульованим тарифом, виданої
Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ); 
- копія ліцензії № 500347 на виробництво електричної енергії, виданої Національною комісією 
регулювання електроенергетики України (НКРЕ); 
 
 
Заступник директора                                                                       Липейко М. О 
 

 


