
П Р О Т О К О Л  № 2 2
Проведення переговорів щодо закупівлі теплової енергії

19.02.2019р. м. Васильків

Замовник: (повне найменування) КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів»

Код ЄДРПОУ 22204335
в особі (посада) директора Куравської Людмили Сергіївни
на підставі Статуту

Учасник: Комунальне підприємство «Васильківтепломережа»
Код ЄДРПОУ 31916457
в особі голови тендерного комітету Терещенка В.Ф.
на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» погодили наведені нижче 
умови закупівлі теплової енергії у лютому-грудні 2019р.

1 «Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція» (теплова енергія)

Код визначається згідно націона
льного класифікатора України ДК 
021:2015- 09320000-8

2 Виділено кошторисом, грн. 953400,00
О
J Тариф на момент проведення пе

реговорів (з ПДВ), грн./Гкал
2448,52 Рішення виконавчого комітету 

Васильківської міської ради від 
31.12.2019р. №528 «Про встанов
лення скоригованих тарифів та 
структури вартості тарифів на те
плову енергію (її виробництво, 
транспортування, постачання), що 
надаються комунальним підпри
ємством «Васильківтепломережа» 
м.Василькова Київської обл. для 
потреб бюджетних установ та ін
ших споживачів (крім населення).

4 Орієнотований обсяг закупівлі, 
Гкал

390,00

5 Період постачання лютийУрудень 2019р.

Під час проведення переговорів Замовнику надано документи згідно вимог Закону Ук
раїни «Про публічні закупівлі» для участі в переговорній процедурі та подальшого ук
ладення договору про закупівлю.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
U/\-2019 02-19-000542-Ь

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ВАСИЛЬКІВСЬКА. 
СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА - 
ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 22204335

3. Місцезнаходження замовника: 08600, Україна, Київська обл., м. Васильків,
ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 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

389
гігакалорія

08600, Україна, Київська 
область, м.Васильків, 
вул.ГІреображенськаД

від 2 0  л ю т о го  
2 0 1 9
до 31 г р у д н я  
2 0 1 9

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/реєстраіцйний 
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

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВАСЙЛЬКІВТЕПЛОМЕРЕЖА"

.

31916457 08600, Україна, 
Київська область, 
місто Васильків, 
ВУЛИЦЯ 
ДЕКАБРИСТІВ 
будинок 60-А

+080457124801

953 400 
UAH з
пдв

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 
Закону України "Про публічні закупівлі" . . ' . 4
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 
Відсутність конкуренції



ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2 019-02-19-000542-Ь 
Дата формування звіту: 25 лютого 2019

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ВАСИЛЬКІВСЬКА 
СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА - 
ІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 22204335

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

389
гігакалорія

08600, Україна, Київська 
область, м.Васильків, 
вул.ПреображенськаД

від 20 лютого 
2019
до 31 грудня 
2019

8. Дата оприлюднення оголошення про 19 лютого 2019 10:40 
проведення процедури закупівлі:

9. Кількість учасників процедури 1
закупівлі:

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, іцо 
підтверджують 
відповідність учасників 

чкваліфікаційним критеріям 
згідно зі статтею 16 Закону 
України "Про публічні 
закупівлі", та 
наявність/відсутні сть 
обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВАСИЛЬКІВТЕПЛОМЕРЕЖА"

953 400,00
ПАН з ПДВ

953 400,00 
UAH з ПДВ

Відповідає 
кваліфікаційним 
критеріям, 
встановленим в 
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про 19.02.2019 10:41 
намір укласти договір:



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:

25 лютого 2019

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

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВАСИЛЬКІВТЕПЛОМЕРЕЖА"

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

08600, Україна, Київська обл., місто Васильків, 
ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ будинок 60-А

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

Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про 
закупівлю:

953 400,00 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: 3/2/32


