ПРОТОКОЛ №2-2-ПП-16
засідання комітету з конкурсних торгів
Комунального підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
м. Київ

«13» липня 2016 р.

ПРИСУТНІ:
Голова комітету з конкурсних торгів – Кліпа І.А.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів – Іванченко І.К.
Секретар комітету з конкурсних торгів – Козулін Є.Ю.
Інші члени комітету з конкурсних торгів:
1. Юшко С.В.
ВІДСУТНІ: Татарчук Л.В., Бердник Н.В.
ЗАПРОШЕНІ: «немає»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибір процедури закупівлі енергії електричної (код по ДК 016:2010 – 35.11.1
(електрична енергія за кодом CPV за ДК 021:2015– 09310000-5) (постачання
електроенергії).
2. Вибір особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками/ особи,
відповідальної за проведення закупівлі.
СЛУХАЛИ:
По першому питанню:
1. Директора КП «Київблагоустрій» Кліпу І.А., який повідомив про необхідність
здійснення запланованої закупівлі: енергії електричної (код по ДК 016:2010 – 35.11.1
(електрична енергія за кодом CPV за ДК 021:2015– 09310000-5) (постачання
електроенергії) очікуваною вартістю 487 305 (чотириста вісімдесят сім тисяч триста
п’ять) грн. 00 коп. з ПДВ (далі за текстом - Товар).
Запланована закупівля Товару має бути здійснена за кошти підприємства
шляхом проведення відповідної процедури закупівлі згідно з Законом України «Про
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VІІ (зі змінами та
доповненнями) (далі за текстом - Закон).
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі 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.
Кліпа І.А. повідомив, що Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО»
займає монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуг з постачання
електроенергії в межах власних діючих мереж на території м. Києва. (Публічне
акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО» включене до зведеного переліку суб’єктів
природних монополій Антимонопольного комітету України за №117 по м. Києву та

Київській області відповідно до постанови НКРЕКП від 25.06.2015 №1844).
Неукладення договору з Публічним акціонерним товариством «КИЇВЕНЕРГО»
щодо закупівлі енергії електричної (код по ДК 016:2010 – 35.11.1 (електрична енергія
за кодом CPV за ДК 021:2015– 09310000-5) (постачання електроенергії) призведе до
припинення її постачання до будівель, приміщень КП «Київблагоустрій» та об’єктів,
які знаходяться на балансі підприємства (підземних пішохідних переходів), що в свою
чергу призведе до припинення господарської діяльності підприємства через
неможливість його працівників виконувати свої робочі функції, та матиме негативні
соціальні наслідки, викликані припиненням електропостачання підземних пішохідних
переходів .
2. Директора КП «Київблагоустрій» Кліпу І.А., який на виконання наказу
Міністерства економіки України від 26.07.2010 №921, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 06.08.2010 №623/17918 (із змінами, внесеними відповідно до
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2015 №1782,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.12.2015 №1669/28114),
запропонував визначити предмет закупівлі Товару, згідно з п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону та
на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 11.10.2010 №457 та національного класифікатора України ДК 021:2015
«Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749, як енергія електрична (код по ДК
016:2010 – 35.11.1 (електрична енергія за кодом CPV за ДК 021:2015– 09310000-5)
(постачання електроенергії) .
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати та провести закупівлю енергії електричної (код по ДК 016:2010 –
35.11.1 (електрична енергія за кодом CPV за ДК 021:2015– 09310000-5) (постачання
електроенергії) за переговорною процедурою закупівлі у Публічного акціонерного
товариства «КИЇВЕНЕРГО»
Проголосували:
«за» – «4» Кліпа І.А., Іванченко І.К., Козулін Є.Ю., Юшко С.В.
«проти» – «немає»,
«утримались» – «немає».
2. Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів Козуліну Є.Ю. у співпраці
із заступником голови комітету з конкурсних торгів Іванченком І.К., відповідно до
статей 10, 39 Закону та на виконання Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 15.09.2014 №1106, підготувати інформацію про застосування та
обґрунтування застосування переговорної процедури.
Проголосували:
«за» – «4» Кліпа І.А., Іванченко І.К., Козулін Є.Ю., Юшко С.В.
«проти» – «немає»,
«утримались» – «немає».
СЛУХАЛИ:
По другому питанню:

Голову комітету з конкурсних торгів Кліпу І.А., який запропонував свою
кандидатуру для обрання особою, уповноваженою здійснювати зв’язок з учасниками.
ВИРІШИЛИ:
Особою, уповноваженою здійснювати зв’язок з учасниками/особою,
відповідальною за проведення закупівлі обрати голову комітету з конкурсних торгів
Кліпу І.А.
Проголосували:
«за» – «4» Кліпа І.А., Іванченко І.К., Козулін Є.Ю., Юшко С.В.
«проти» – «немає»,
«утримались» – «немає».
Голова комітету з конкурсних торгів,
директор КП «Київблагоустрій»

_______________

Кліпа І.А.

Заступник голови комітету з конкурсних
торгів, заступник директора – начальник
юридичного відділу

_______________

Іванченко І.К.

Секретар комітету з конкурсних торгів,
заступник директора

_______________

Козулін Є.Ю.

Інші члени комітету з конкурсних торгів:
Начальник відділу інформаційнотехнічної підтримки

_______________

Юшко С.В.

