
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ІІА-2018-02-06-000729-С

1. Найменування замовника: Національний авіаційний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01132330

3. Місцезнаходження замовника: 03058, Україна, Київська обл., Київ, пр-т
Космонавта Комарова 1

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

теплова
енергія

ДК 021:2015: 
09320000-8 -  Пара, 
гаряча вода та 
пов'язана продукція

1206 Гігакалорія 03058, Україна, 
Київська область, 
Київ, пр-т 
Комарова, 1 НАУ

до 31 грудня 2018

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування в 
1 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

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 00131305 01001, Україна, Київська 
область, Київ, І.Франка, 5

380445904423

2 000 000 
ИАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 
Закону України "Про публічні закупівлі"
ст. 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
ОБГРУНТУВАННЯ: Відповідно п.2 частини 2 ст. 35 Закону України «Про публічні 
закупівлі» № 922-УІП від 25.12.2015р. (зі змінами та доповненнями) «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», 
згідно зведеного переліку суб 'єктів природних монополій, посилаючись на сайт 
Антимонопольного комітету України (\у\у\у.атс.еоу.иа‘) та відповідно до постанови НКРЕКП від 
25.06.2015 № 25.06.2015, враховуючи специфіку предмету закупівлі та особливості співпраці на



Г
договірних засадах з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» закупівля теплової енергії має здійснюватися у 
одного учасника.

Не укладання або несвоєчасне укладання договору з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на закупівлю 
теплової енергії поставить під загрозу життєдіяльність Національного авіаційного університету, 
призведе до припинення учбового процесу, може мати негативні соціальні наслідки та може 
стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
спричинить руйнування о б 'єктів життєзабезпечення.
Таким чином Національному авіаційному університету для закупівлі на 2018 рік за ДК 021-2015 код 
09320000-8 "Пара, гаряча вода та пов'язана продукція") (теплова енергія) необхідно застосувати 
(скорочену ст..35 ч.З ЗУ «Про публічні закупівлі») скорочену переговорну процедуру заку півлі з 
ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2018-02-06-000729-c
Дата формування звіту: 14 лютого 2018

1. Найменування замовника: Національний авіаційний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01132330

3. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

5. Кількість
товарів або обсяг
виконання робіт
чи надання
послуг

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

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання послуг

теплова
енергія

ДК 021:2015:
09320000-8 — Пара,
гаряча вода та
пов’язана продукція

1206 Гігакалорія 03058, Україна,
Київська область,
Київ, пр-т
Комарова, 1 НАУ

до 31 грудня
2018

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

06 лютого 2018 12:01

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

1

10. Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

11. Ціна
пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції на
переговорах у разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

13. Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього
Закону

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 2 000 000,00 UAH
з ПДВ

2 000 000,00
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

06.02.2018 12:03

15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

13 лютого 2018



17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

01001, Україна, Київська обл., Київ, І.Франка, 5

19. Інформація про субпідрядника (у разі
залучення до виконання робіт або надання
послуг):

Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 000 000,00 UAH з ПДВ

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору: № 8634003


