ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417503
1.3. Місцезнаходження: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42
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, e-mail): Грінчук Володимир Михайлович, головний інженер, 03187
м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42, тел.: (044) 526-53-95, факс: (044) 526-64-57,
e-mail: ipmms@immsp.kiev.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна Академія Наук
України, ідентифікаційний код 00019270
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника: 17 травня 2013 р.
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води код ДК 016:2010 - 35.30.1
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
1 027,54 ГКал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
за адресою Замовника – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2013 р.
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» в особі СВП «Київські
теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
00131305
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. 01001, м. Київ, площа Івана Франко, 5, тел./факс: (044) 201-07-97
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. пункт другий частини другої
статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції
(у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності
при цьому альтернативи.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в
одного учасника.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» керується у своїй
діяльності нормами Закону України «Про теплопостачання» № 2633 - ІV від 02.06.2005р.,
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875 - ІV від 24.06.2004р., постанови
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 липня 2005 р. № 630, які встановлюють правові, економічні і
організаційні принципи діяльності в сфері постачання теплової енергії.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» в м. Києві займає
монопольне (домінуюче) становище на ринку централізованого постачання теплової енергії
в межах розташування наявних власних теплових мереж. Дана обставина підтверджується
листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг від 07.05.2013р. №58/0/6-13 та інформацією з сайту Національної комісії, що
здійснює
державне
регулювання
у
сфері
комунальних
послуг
(http://www.nkp.gov.ua/ukr/scms/view/296), яка відповідно до підпункту 4 пункту 4
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 р. №
1073/2011, визначає суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно
до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», та складає і
веде галузеві реєстри таких суб’єктів господарювання. Зокрема, пункти 132 Реєстру
ліцензіатів (суб’єктів господарювання), що здійснюють господарську діяльність у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення (станом на 01.04.2013р.).
Теплові мережі, які знаходяться на території Інституту проблем математичних машин
і систем НАН України та технічно приєднані до теплових мереж у приміщеннях, знаходяться
на балансі, експлуатуються і обслуговуються тільки ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО». Тому ніякий інший суб’єкт господарювання не в змозі
здійснити постачання теплової енергії Інституту проблем математичних машин і систем
НАН України. Виходячи з зазначеного вище можна зробити висновок, що ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» є єдиним виконавцем, що здійснює
реалізацію теплової енергії Інституту проблем математичних машин і систем НАН України
відповідно до наявності права доступу до мережі з технічних причин і тому конкуренція в
даному випадку відсутня.
Постачання теплової енергії Інституту проблем математичних машин і систем НАН
України ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» здійснює в особі структурного відокремленого підрозділу
«Київські теплові мережі».
Слід також зазначити, що неукладання договору з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» призведе до
припинення постачання теплової енергії та повного відключення від систем теплопостачання
Інституту проблем математичних машин і систем НАН України. Це в свою чергу призведе
до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, підвищить соціальну напругу
серед населення та негативне ставлення до органів державної влади, стане причиною
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
1. Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг від 07.05.2013р. №58/0/6-13.

Голова комітету конкурсних торгів

В.П. Клименко

