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Найменування замовника 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
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АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження замовника 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
25680355 

Назва предмета закупівлі 
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція   

 

Процедура закупівлі Скорочена переговорна процедура 

Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг 

Лот 1 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3, за 

договором № 910869 - 1557,7315 Гкал 

Лот2 03057, м. Київ, вул. В.Гетьмана, 3 за договором 

№4341492 - 384,7244 Гкал. 

Місце поставки товарів або місце 

виконання робіт чи надання 

послуг 

03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3,  

03057, м. Київ, вул. В.Гетьмана,3 

Строк поставки товарів, 

виконання робіт чи надання 

послуг 

до 31 грудня 2021 року 

Розмір бюджетного призначення 

за кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі: 

Лот 1 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3, за 

договором № 910869 - 2526261,97 грн. 

Лот2 03057, м. Київ, вул. В.Гетьмана, 3 за договором № 

4341492 - 623999,89 грн.. 

Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета 

закупівлі 

Для нормального забезпечення функціонування КНП 

"КМКЛ №6" та дотримання санітарних норм, у зв'язку 

із Законом України «Про публічні закупівлі», необхідно 

заключити договір на закупівлю теплової енергії для 

потреб лікарні протягом січня-грудня 2021 року. 

Умови застосування процедури закупівлі: відсутність 

конкуренції (у тому числі з технічних причин) на 

товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, 

виконані чи надані тільки певним постачальником, за 

відсутності при цьому альтернативи. У даному випадку 

відповідно до норм Закону України «Про публічні 

закупівлі» може бути застосована замовником одна з 

процедур закупівлі, а саме: відповідно до пункту 2 

частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» може бути застосована переговорна 

процедура закупівлі, яка для укладення договору з 

обраним Учасником вимагає попередньо проведення з 

ним переговорів. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні 

монополії» до сфери діяльності природних монополій 

віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії. 

У зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин 

на постачання теплової енергії, що може бути надана 

тільки певним постачальником, прийнято рішення про 

проведення закупівлі із застосуванням переговорної 

процедури з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 



МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
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