
ФОРМА ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі в одного учасника  

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Інститут фізіології ім О.О.Богомольця НАНУ 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 054170926109 

1.3. Місцезнаходження: м Київ, вул. Богомольця, 4; індекс 01024 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 

(прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): 

Сініков Валерій Миколайович – заступник голови комітету з конкурсних торгів, тел/факс 

(044)25602090,e-mail: Sinikov@biph.kiev.ua;  tender@biph.kiev.ua 

 Коваленко Сергій Олександрович – головний юрисконсульт інституту, тел (044)256-2409,   

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ): Національна академія наук України ЄДРПОУ 00019270 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

процедури закупівлі в одного учасника: 14.12.2010 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти держбюджету 

3. Інформація про предмет закупівлі:  

3.1. Найменування предмета закупівлі. :централізоване постачання теплової енергії 

(40.30.1 - Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)  

  3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:   1 890   Гкал 

  3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 

         За адресою Замовника(м. Київ, вул. Богомольця, 4) 

 3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень-     грудень 2011 

року 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: 

Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” 

4.2. Ідентифікаційний код: 00131305 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, 

телефон, телефакс: 01001, м Київ, площа Івана франка, 5; телефон – 2010788,  

 телефакс 235 3182  

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.2  ч.2  Ст. 

39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI, а саме: відсутність 

конкуренції ( у тому числі з технічних причин)на товари, роботи чи послуги, які можуть 

бути поставлені, виконані чи надані певним постачальником (виконавцем), за відсутності 

при цьому альтернативи. 
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6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі 

в одного учасника: 

АЕК “Київенерго” займає монопольне (домінуюче) становище на ринку централізованого 

постачання теплової енергії у м. Києві, в межах розташування наявних теплових мереж, 

які надані в управління, повне господарське відання, користування, концесію Компанії 

(відповідь Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету 

України на лист Інституту щодо надання інформації про становище АЕК “Київенерго” на 

товарних ринках від 05.11.10 № 26-01/2885 та лист Національна комісія регулювання 

електроенергетики України “Про надання інформації” від 11.11.2010.№ 7202/08/17-10 – 

надаються у додатках) 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури 

закупівлі: 

7.1. Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету 

України щодо становища АЕК «Київенерго» від 05.11.10 № 26-01/2885; 

7.2. Лист Національної комісії регулювання електроенергетики України “Про надання 

інформації” від 11.11.2010.№ 7202/08/17-10; 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

Заступник директора Інституту, 

 член-кореспондент НАН України       _____________   Сагач В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


