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ОБГРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 

 
1. Замовник: 

1.1. Найменування: Інститут технічної теплофізики НАН України. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417118. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Желябова, 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057. 

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): Євсютін Ігор Євгенович, заст. директора з 

загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057,                        

тел.: (044) 456-64-98; факс (044)456-60-91; evsyutin1950@gmail.com 
1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування процедури закупівлі: 21.12.2015 р.  

2. Інформація про предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі: Код 35.11.1 - Енергія електрична.  

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 850 000 кВт. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: За 

місцезнаходженням замовника вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: З 1 січня по 31 

грудня 2016 р. 

3. Інформація про учасника 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: 00131305.  

3.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001,                  

тел.: (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:  

Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі 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, замовник 

застосовує переговорну процедуру закупівлі. 

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування 

переговорної процедури закупівлі:  

- Відповідно до ч.2 ст.39 Закону у разі 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, замовник 

застосовує переговорну процедуру закупівлі;  
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- Послуги з постачання електричної енергії ІТТФ НАН України надаються ПАТ 

«Київенерго», яка є монополістом у даному сегменті ринку по наданню електричної енергії і 

яку Антимонопольним комітетом України внесено до Переліку суб’єктів природних 

монополій міста Києва. 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі: 

- Протокол переговорів між ІТТФ НАН України та ПАТ «Київенерго»                        

від 22.12.2015 р. 

- Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету 

України (№ 26-01/504 від 31.01.12) 

 

 

 

 

 

Заст. директора ІТТФ НАН України 

чл.-кор. НАН України        Б.І. Басок 


