ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2016-09-09-000894-c

1. Найменування замовника:

ГП "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02883096
3. Місцезнаходження замовника:

03680, Украина, Киевская область обл., м.Київ,
ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 6

4. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг виконання
робіт чи надання
послуг

електрична
енергія

ДК 021:2015:
139056 кВт⋅год
09310000-5 —
Електрична енергія
ДК 016:2010: 35.11.1
— Енергія
електрична

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

8. Строк
поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

Украина, 03680,
Киевская область,
Київ, вул.
Смоленська, 6

від 09.09.2016
до 31.12.2016

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
12. Ціна
(для юридичної особи) або пропозиції
місце проживання (для
фізичної особи) учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори, телефон

Публічне акціонерне
товариство
"Київенерго"

00131305

01001, Україна, Киевская
область, Київ, пл. Івана
Франка, 5

300 000
UAH з
ПДВ

+380442010790
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

ПАТ «Київенерго» займає монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання
електроенергії в межах власних діючих мереж на території міста Києва та Київської області.
Вказане підприємство включене Антимонопольним комітетом України до зведеного Переліку
суб’єктів природних монополій за № 88.
Інститут з технічних причин не має можливості забезпечуватись електроенергією інших
енергогенеруючих підприємств. Вказані послуги можуть бути надані лише певним
постачальником – ПАТ «Київенерго». Інша альтернатива відсутня. Неукладання або
несвоєчасне укладання договору з ПАТ «Київенерго» на закупівлю електричної енергії
призведе до припинення/обмеження її постачання, що в свою чергу зумовить припинення
виконання Інститутом своєї діяльності, недотримання режиму освітлення в приміщеннях
закладу внаслідок відключення від електропостачання призведе до порушення безпечних
умов праці для працівників, чим буде порушено право останніх, гарантоване ст. 283
Цивільного Кодексу України, на охорону життя та здоров’я.
На підставі вищевикладеного, договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

