
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про намір укласти договір під час застосування переговорної 

процедури 

1. Найменування замовника: Фонд державного майна України. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00032945. 

3. Місцезнаходження замовника: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133. 

4. Конкретна назва предмета закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція. 

5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності): 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція. 

6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 723 Гкал. 

7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Генерала Алмазова, 

18/9, м. Київ 01133. 

8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2018 рік. 

9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Публічне акціонерне товариство 

«Київенерго». 

10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника 

(учасників), з яким (якими) проведено переговори: 00131305. 

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон: 01001, м Київ, площа 

Івана Франка, 5, (044) 207-60-75. 

12. Ціна пропозиції: 1 200 000,00 грн. з ПДВ. 

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 

другоїстатті 35 Закону України "Про публічні закупівлі":2) 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. 

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, 

нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі): Відповідно Закону України «Про природні монополії» перелік 

суб’єктів природних монополій складається та ведеться Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру 

суб'єктів природних монополій. До зазначеного переліку, як суб’єкт господарювання, що 

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку передачі централізованого постачання 

теплової енергії в м. Києві включено Публічне акціонерне товариство «Київенерго». 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету        А. Сачівко 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran551#n551
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran551#n551

