
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-01-17-001943-b

1. Найменування замовника: Інститут технічної теплофізики Національної
академії наук України

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 05417118

3. Місцезнаходження замовника: 03057, Україна, Київ обл., Київ, Желябова 2а

4. Конкретна
назва предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання робіт
чи надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання послуг

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична
енергія

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

1845624
Кіловат

03057, Україна,
місто Київ, Київ,
Желябова, 2а

до 31 грудня 2019

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника
(учасників) (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори

11. Місцезнаходження
(для юридичної особи)
або місце проживання
(для фізичної особи)
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ"

41916045 04050, Україна, місто
Київ, Київ,
Мельникова,31

380442771818

4 379
997.96 UAH
з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 2 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

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до п.2 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: відсутності 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. Також, на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1268 від 26.10.2018р. постачальником
електричної енергії , на якого покладається виконання функції універсальної послуги на території



м. Києва визначено ТОВ «Київські енергетичні послуги”.


