
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 1 від 31.10.2014 р. 
 

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. 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, e-mail). Медвецький Іван Іванович, заступник головного інженера,  
03187 м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42, тел.: (044) 526-55-01, факс: (044) 526-64-57,  
e-mail: ipmms@immsp.kiev.ua 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
Національна Академія Наук України, ідентифікаційний код 00019270  
 
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України 
 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 016:2010 
– 35.30.1 (теплопостачання) 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  
497,00 Гкал 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  
за адресою Замовника 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ІІ півріччя 2014 року 
 
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника: 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 
www.tender.me.gov.ua  
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.immsp.kiev.ua 
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
закупівель. оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу від 15.10.2014 р. номер 
оголошення про проведення процедури закупівлі № 177130 у № 107 (15.10.2014)  
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках,  передбачених 
Законом України «Про здійснення державних закупівель»). 
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного 
учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 
оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу від 15.10.2014 р. номер обґрунтування 
№ 177130/1 у № 107 (15.10.2014)  
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних закупівель. оприлюднено на веб-порталі 
Уповноваженого органу від 21.10.2014 р. номер повідомлення про акцепт пропозиції 
№ 179610 у № 111 (21.10.2014)  
 

mailto:ipmms@immsp.kiev.ua
http://www.tender.me.gov.ua/
http://www.immsp.kiev.ua/


4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 
одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель. оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу від 
31.10.2014 р. номер оголошення про проведення процедури закупівлі № 184729 у 
№ 119(31.10.2014) від 31.10.2014 
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 
одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з 
питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 
 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 26.09.2014 р. та 
15.10.2014 р. 
 
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 
Дата: 07.10.2014 р., час: 10 год. 00 хв. місце: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 
Дата: 16.10.2014 р., час: 10 год. 00 хв. місце: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 
 
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ)  
550 676,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот сімдесят шість гривень 00 коп.) з ПДВ 
 
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВЕНЕРГО» в особі СВП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305 
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс. 01001, м. Київ, площа Івана Франко, 5, тел./факс: (044) 239-42-33 
 
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
Дата 27.10.2014 року, сума 550 676,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот сімдесят шість 
гривень 00 коп.) з ПДВ 
 
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):  
1108,00 грн. за 1 Гкал з ПДВ 
 
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника 
(якщо таке мало місце). 
 
12. 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» 
Згідно з пунктом 2 частини 3 статті 16 Закону замовник не встановлює кваліфікаційні критерії 
та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про 
відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі централізованого постачання теплової енергії 
 
13. Інша інформація. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» керується у своїй діяльності 
нормами Закону України «Про теплопостачання» № 2633 - ІV від 02.06.2005 р., Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» № 1875 - ІV від 24.06.2004 р., 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 енергетики та комунальних 
послуг від 22.09.2014 р. № 189/65/61-14 та інформацією з сайту Антимонопольного комітету 
України зведеного переліку суб’єктів природних монополій (станом на 12.09.2014р.). 

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. 

Умови застосування переговорної процедури закупівлі на підставі пункту другого частини 
2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII, 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.  
 
Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. 

1. Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 
комунальних послуг від 22.09.2014 № 189/65/61-14 

 
Застосовується переговорна процедура відповідно до Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VІІ 
 

14. Склад комітету з конкурсних торгів 
Голова комітету з конкурсних торгів: заступник директора Клименко Віталій Петрович 
Заступник голови комітету конкурсних торгів: головний інженер Грінчук Володимир 
Михайлович 
Секретар комітету з конкурсних торгів: науковий співробітник Аронова Надія Григорівна  
Члени комітету з конкурсних торгів: заступник директора Шелудько Василь Васильович, 
головний бухгалтер Башинська Тетяна Володимирівна, завідувач планово-виробничим відділом 
Цюпа Людмила Іванівна, провідний науковий співробітник Вишневський Віталій 
В’ячеславович 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів, 
заступник директора        В.П. Клименко  


