ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана
Федорова".
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02473085.
1.3. Місцезнаходження. проспект Юрія Гагаріна, 27, м. Київ, 02094.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35225207000352, ДКСУ, м. Київ.
1.5. 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, електронна адреса). Доценко Марина Михайлівна — завідувач відділу
інженерно-технічного забезпечення, проспект Юрія Гагаріна, 27,
м. Київ, 02094, каб.311, тел. (044) 292-80-26, факс (044) 296-71-15, e-mail: tekhvid@ukrbook.net.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
108 232,16 грн. (сто вісім тисяч двісті тридцять дві грн. 16 коп) з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.
www.ukrbook.net.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
— код за ДК 016:2010: 35.30.1. (Код за СPV: 09300000-2 — "Електрична, теплова, сонячна та
атомна енергія", теплова енергія)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 69,8 Гкал.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Проспект Юрія Гагаріна, 27,
м. Київ, 02094.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 01.04.2016 року по
30.11.2016 року.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника
(учасників), з яким (якими) проведено переговори. Структурний відокремлений підрозділ
"Київські теплові мережі "Публічне акціонерне товариство "Київенерго", пл. І. Франка, 5,
м. Київ, 01001, тел. (044) 201-07-16.
6. Інформація про ціну пропозиції. 108 232,16 грн. (сто вісім тисяч двісті тридцять дві грн. 16 коп) з
ПДВ. 1550,60 грн з ПДВ за 1 Гкал.
7. Умова застосування переговорної процедури. 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.
8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора з загальних питань

І.В. Налбат

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана
Федорова".
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02473085.
1.3. Місцезнаходження. Проспект Юрія Гагаріна, 27, м. Київ, 02094.
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). Доценко Марина Михайлівна — завідувач відділу інженернотехнічного забезпечення, проспект Юрія Гагаріна, 27, м. Київ, 02094, каб.311,
тел. (044) 292-80-26, факс (044) 296-71-15, e-mail: tekhvid@ukrbook.net.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі. 29.03.2016 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
— код за ДК 016:2010: 35.30.1. (Код за СPV: 09300000-2 — "Електрична, теплова, сонячна та
атомна енергія", теплова енергія).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 69,8 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Проспект Юрія Гагаріна, 27,
м. Київ, 02094.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 01.04.2016 року по
30.11.2016 року.
3. Інформація про учасника (учасників) 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/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
00131305.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. Пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 201-07-16.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Пункт 2 частини 2 статті 39 Закону
України "Про здійснення державних закупівель» – 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.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури
закупівлі. Відсутність конкуренції у постачанні теплової енергії у гарячій воді/парі в м. Києві.
Єдиним постачальником товару, що є предметом закупівлі, виступає Публічне акціонерне
товариство "Київенерго", яке включено до Переліку суб’єктів природних монополій міста
Києва на ринку постачання теплової енергії у гарячій воді/парі, про що свідчить Зведений
перелік суб’єктів природних монополій станом на 22.01.2016 року, розміщений на
офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України http://www.amc.gov.ua.
Альтернатива відсутня.
Відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" теплова
енергія у гарячій воді/парі може бути придбана на підставі пункту 2 частини 2 статті 39
зазначеного Закону за переговорною процедурою закупівлі, а саме у Публічного
акціонерного товариства "Київенерго".
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
 Зведений Антимонопольним комітетом України перелік суб’єктів природних монополій
станом на 22.01.2016 року.
 Копія ліцензії на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і











когенеараційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії).
Копія ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.
Копія ліцензії на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами.
Копія ліцензії на постачання теплової енергії.
Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ "Київенерго".
Копія свідоцтва про реєстрацію ПАТ "Київенерго" платника податку на додану вартість.
Копія довідки ЄДРПОУ ПАТ "Київенерго".
Копія довідки ЄДРПОУ СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ "Київенерго".
Копія витягу зі Статуту ПАТ "Київенерго".
Копія довіреності на право підпису договорів.

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора з загальних питань

І.В. Налбат

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової
пропозиції, або пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі

1.
Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана
Федорова".
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02473085.
1.3. Місцезнаходження. Проспект Юрія Гагаріна, 27, м. Київ, 02094.
2.
Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води —
код за ДК 016:2010: 35.30.1. (Код за СPV: 09300000-2 — "Електрична, теплова, сонячна та
атомна енергія", теплова енергія).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 69,8 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Проспект Юрія Гагаріна, 27,
м. Київ, 02094.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 квітня 2016 по 30 листопада
2016 року.
3.
Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі.
4.
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Від 30.03.2016 №090987.
5.
Учасник-переможець (учасники-переможці).
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПАТ "Київенерго".
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. ЄДРПОУ 00131305.
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
телефакс. Пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 201-07-16.
6.
Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції
за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

108232,16 грн з ПДВ
(цифрами)

сто вісім тисяч двісті тридцять дві грн. 16 коп з ПДВ.
(словами)

7.
Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 31.03.2016.
8.
Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода). З 07 квітня
2016 до 30 квітня 2016 року.

Голова комітету з конкурсних торгів

І.В. Налбат

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана
Федорова".
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02473085.
1.3. Місцезнаходження. Проспект Юрія Гагаріна, 27, м. Київ, 02094.
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти Державного бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води — код за ДК 016:2010: 35.30.1. (Код за СPV: 09300000-2 — "Електрична, теплова,
сонячна та атомна енергія", теплова енергія).
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 69,8 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Проспект Юрія Гагаріна, 27,
м. Київ, 02094.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 квітня 2016 по
30 листопада 2016 року.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування
переговорної процедури закупівлі. www.ukrbook.net.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. У 61(30.03.2016) від
30.03.2016 №090987.
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. У 61(30.03.2016) від
30.03.2016 №090987/1.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель. У 63 (01.04.2016) від 01.04.2016 №093923.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 28.03.2016 року.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПАТ "Київенерго".
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс. Пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 201-07-16.
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 31.03.2016 року.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 14.04.2016 року.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
108232,16 грн з ПДВ
(цифрами)

сто вісім тисяч двісті тридцять дві грн. 16 коп з ПДВ.
(словами)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 1550,60 грн з ПДВ за 1 Гкал.
8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.
Голова комітету з конкурсних торгів

І.В. Налбат

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 20.04.2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана
Федорова".
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02473085.
1.3. Місцезнаходження. Проспект Юрія Гагаріна, 27, м. Київ, 02094.
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, електронна адреса). Доценко Марина Михайлівна — завідувач відділу
інженерно-технічного забезпечення, проспект Юрія Гагаріна, 27, каб. 311, м. Київ, 02094,
тел. (044) 292-80-26, факс (044) 296-71-15, e-mail: tekhvid@ukrbook.net.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води — код за ДК
016:2010: 35.30.1. (Код за СPV: 09300000-2 — "Електрична, теплова, сонячна та атомна
енергія", теплова енергія).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 69,8 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Проспект Юрія Гагаріна, 27,
м. Київ, 02094.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З 1 квітня 2016 по 30
листопада 2016 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі. www.ukrbook.net.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №61 (30.03.2016) від
30.03.2016 №090987.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №61 (30.03.2016) від
30.03.2016 №090987/1.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель. №63 (01.04.2016) від 01.04.2016 №093923.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №74
(18.04.2016) від 18.04.2016 №103542.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 28.03.2016 року.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 28.03.2016 року об 10.00,
30.03.2016 року об 16.00 СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго".
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
108232,16 грн з ПДВ
(цифрами)
сто вісім тисяч двісті тридцять дві грн. 16 коп з ПДВ.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПАТ "Київенерго".
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001,
тел. (044) 201-07-16.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
14.04.2015 року, 108232,16 грн з ПДВ (сто вісім тисяч двісті тридцять дві грн. 16 коп) з
ПДВ. у тому числі ПДВ: 18038,69 грн (вісімнадцять тисяч тридцять вісім грн. 69коп).

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. 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”.
 Копія ліцензії на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когенеараційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії).
 Копія ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.
 Копія ліцензії на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами.
 Копія ліцензії на постачання теплової енергії.
 Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ "Київенерго".
 Копія свідоцтва про реєстрацію ПАТ "Київенерго" платника податку на додану
вартість.
 Копія довідки ЄДРПОУ ПАТ "Київенерго".
 Копія довідки ЄДРПОУ СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ "Київенерго".
 Копія витягу зі Статуту ПАТ "Київенерго".
 Копія довіреності на право підпису договорів.
11. Інша інформація:
Відсутність конкуренції з постачання теплової енергії у м. Києві. Єдиним
постачальником товару, що є предметом закупівлі, виступає ПАТ "Київенерго", яке
включено до Переліку суб’єктів природних монополій міста Києва на ринку постачання
теплової енергії, про що свідчить Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом
на 22.01.2016 року, розміщений на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету
України http://www.amc.gov.ua. Альтернатива відсутня.
Відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"
теплова енергія була придбана на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 зазначеного
Закону за переговорною процедурою закупівлі, а саме у ПАТ "Київенерго".
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Налбат І.В. - заступник директора з загальних питань, голова комітету з конкурсних
торгів.
Пугач І.В. - старший науковий співробітник відділу інформаційних систем, заступник
голови комітету з конкурсних торгів.
Доценко М.М. - завідувач відділу інженерно-технічного забезпечення, секретар комітету з
конкурсних торгів.
Федосова О.Ф. – провідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник секретаря комітету з конкурсних торгів.
Сліпко П.К. - завідувач відділу господарського обслуговування та матеріально-технічного
забезпечення, член комітету з конкурсних торгів.

Голова комітету з конкурсних торгів

І.В. Налбат

