
протокол N9 38
про рiшення уповновiDкеноi особи

НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-IНТЕРНАТ

вiд /h сiчня2О22 року

КеРуЮчись вимогами cTaTTi 11 та 3З Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлiD (лалi _ ЗаконJ,
ПОЛОЖенням про уповновФкену особу, що затверджене рiшенням Нiжинського дитячого булинку-
iHTepHaTy Вiд 2В.72,2027 року NО118/з, приймаються рiшення про проведення переговорiв та HaHip

: укласти договiр про закупiвлю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. ПРо прийняття рiшення про HaMip укласти договiр на зац/пiвлю: Впробlrrrцгво,

тРанспортУвання, постачання тепловоi енергii для опменЕя (код за Е3С.ЩК 021:2015-09З20000-8
Пара, гаряча вода та пов'я3ана продукцiя) (далi - 3акупiвля) за результатами проведених переговорiв
з ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <НiжинТеплоМережi> (далi - Учасник).

2. Про оприлюднення повiдомлення про HaMip укласти договiр про закупiвлю (.Щодаток 1) в
електроннiй системi закупiвель згiдно Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi (далi - Закон).

Пiд час розгляду першого питання порядку денного:

. ' ' У вiдповiдностi до частини другоi cTaTTi 5 3акону Украiни <Про природнi монополii>, пункry
11 чаСтини третьоi cTaTTi 7 Закону Украiни <Про Антимонопольний KoMiTeT Украiни>, розпорядження
Антимонопольного KoMiTery Украiни вiд 28.11,2012 Na 874-р (Про затвердження Положення про
Складання та ведення перелiку суб'€ктiв природних монополiй>, перелiк cyd'cKTiB природних
монополiй (далi - перелiк) у встановленому порядку розмiщу€ться на офiцiйному сайтi . i,,

' Згiдно з перелiком, який розмiщений на цьому сайтi станом на 30,11.2021р. за номером 77, ТOВ ,,;
<НiжинТеплоМережi> займас монопольне становище на ринку транспортування тепловоi енергii в .:1+
межах MicTa Нiжина ( в межах своiх дiючих мереж) . .'-:

Враховуючи вищезазначене та о6'€ктивну неможливiсть змiнити постачальника тепловоi енергii
для Нiжинського дитячого будинку-iнтернаry, виникають пiдстави для застосування переговорноi
процедФи закупiвлi на пiдставi п,2 ч.2 ст.40 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлiD, а саме:
переговорна процедФа закупiвлi застосовусться замовн}Iком як виняток у разi якцо роботи, товари чи
послуги можуть бути виконанi, поставленi чи наданi виключно певним су6'ектом господарювання за
наявностi вiдсутностi конкуренцiТ з технiчних причин.

Замовником прийнято рiшення про закупiвлю у ТОВ <НiжинТеплоМережi> тепловоi енергii за
._визначеним предметом закупiвлi: Виробництво, транспортування, постачання тепловоi енергii для
i. (tпалення (код за Езс дк о21:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продrкцiя) за

переговорною процедфою закупiвлi,

Пiд час розгляду другого питання порядку денногоl
3а результатами проведених переговорiв з гlасником процедфи закупiвлi було прийнято рiшення

] про HaMip укласти Договiр про закупiвлю з )ласником ТОВ (НiжинТеплоМережi> на пiдставi п,2 ч,2 ст,40
3акону УкраТни <Про публiчнi закупiвлi>, а саме: переговорна процедФа закупiвлi застосовуеться

, замовником як виняток у разi якщо роботи, товари чи послуги можlrть бути виконанi, посгавленi чи
наданi виключно певним су6'€ктом господарювання за HMBHocTi вiдсугностi конкуренцii з технiчних
причин.

Пiд час розгляду третього питання порядку денного:
На пiдставi ч.5 ст,40 Закону уповноваженiй особi пiдготувати та оприлюднити в електроннiй

СИСтемi закупiвель повiдомлення про HaMip укласти .Щоговiр протягом одного дня пiсля 5rхвалення
рiшення.

виРIшиЛА:
l, На пiдставi п.2 ч.Z ст.40 3акону за результатами проведених переговорiв з )ласником

переговорноi процедури ТОВ <НiжинТеплоМережi> прийняти рiшення про HaMip укласти.Щоговiр цодо
Закупiвлi товару за предметом закупiвлi: Виробництво, транспортуванЕя, постачання тепловоi



опмення (код за ЁЗС ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана

:jЖ::Ij:,:_::.:',1"лТ::I_1"__"lо 
HaMip укласти Договiр лiд час застосування переговорноiпроцедури в елекгроннiй системi закупiвель згiдно з частиною 5 ст.+О Закону.

.P;.j:т11l.._91lт_уч:" техяiчних та якiсних характеристнк предмета закупiмi"lPtлrrtcrd Jdк)aпlвJtц

::}ji:"y,#fll:T, liх.iт::Y;лочiк_rваlоi BapTocтi предмета зацrпiвлi (вiдповiдно до пунtсту 41,rr.-tпv лU llrпьrу .t^

::flT:?i*Y:# 11.10.2016 N9 710 <Про еqективне використання державних коштiв) (зi зrriнахп)) вавеб сайтi Замовника.

енергii д;rя
продrкцiя).

2.

уповновалtена особа
НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
Будинок-lнтЕрнАт Наталiя ЗАХltРКIВ



!оOаmок 7

ПОВIДОМЛЕННЯ
про HaMip укласти договiр пiд час застосування

переговорноi процедури (скороченоi) закупiвлю

1.Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €днному
державному pe€cTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських форrryъань, його
категорiя:

1.1. найменування замовника: нIжинськиЙ дитячиЙ БУдинок-IнтЕРнАт
1.2.мiсцезнаходження замовника: 16600, м.Нiжин, вул.Березанська, 44а
1.З. iдентифiкацiйний код замовника: 0318988З
1.4.категорiя замовника: 3 (юридичнi особи,

органiзацiями (KpiM тих, якi визначенi у пунктах 1i 2
о6'€днання, якi забезпечують потреби держави або
пунктi З частини першоi cTaTTi 2 3акону)

якi € пiдпрн€мствамя, ycTaнoвarrн
частини першоi статri 2 3акоЕу) та ix
територiальноi гро}rади, зазначенi в

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду та назви вiдповiдних класифiкаторiв - .

предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi): Виробництво, .; ''
транспортування, постачання тепловоi енергii мя оп:utення (код за Е3С ДК О21,.2О15-
09З20000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукцiя)

3. Кiлькiсть, мiсце та строк поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг:
3.1.Кiлькiсть ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг:224,78 Гкал1
3.2. Мiсце поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг: м.Нiжин, вул.Березанська,

44а
3.3. Строк поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання послуг: З|,12,2О22 р. включно
4. Найменування переможця процедури закупiвлi [для юридичноi особи) або прiзвище, iм'я,

по батьковi (за наявностiJ (для фiзичноi особи): ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВlДАЛЬНlСТЮ <НiжинТеплоМережi)S. Код згiдно з е!РПОУ/ресстрацiйний номер
o6лiкoвoiкapткиплатникапoдаткiвJлаcника(yчасникiв)0,зяким(якимиJпpoвeдeнoпepeгoвopи:
4la23a46

6.Мiсцeзнаxoджeння(дляюpидичнoioсoби)а6oмiсцeпpoживaння(дляфiзичнoioсo6и)
rrасника ýчасникiвJ, з яким (якими) проведено переговори, телефон: пр-т Перемоги, 126 Б,
м.Чернiгiв, Чернiгiвська обл. YKpaiHa, 14013, тел.:(0462) б54-629

7. BapTicTb пропозицii: l 0t2 1s9,7l грн (Один мiлiон дванадцять тисяч сто пятдесят
девять гривень 71 копiйка) в т.ч. ПДВ 168 693,29 грн.

8. Умова застосування переговорноi процедури закупiвлi: вiдповiдно до пункry Z
частини 2 cTaTTi 40 Закону - вiдсутнiсть конкуренцii (у тому числi з технiчних причин),
якщо роботи, товари чп послуги мояqrть бути виконанi, поставленi чи наданi виключно
певним су6'ектом господарювання за наявностi випадку вiдсутностi конкуренцii з технiчних
причин.

9. Обгрунтування застосування переговорноi процедФи закупiвлi (посилання на експертнi,
нормативнi, технiчнi та iншi документи, що пiдтверджують наявнiсть умов застосування процедФи
закупiвлi):у вiдповiдностi до частини другоi cTaTTi 5 3акону Украiни <Про природнi монополii,,, ,

пункту 11 частини третьоi cTaTTi 7 Закону Украiни <Про Антимонопольний KoMiTeT УкраТни> ]:l+i

(далi-Комiтет), розпорядження Антимонопольного KoMiTeTy УкраТни вiд 28,71.2012 N9 874-р (Про '

затвердження Положення про складання та ведення перелiку суб'ектiв природних монополiй>, :''' ,

перелiк суб'ектiв природних монополiй (далi - перелiк) у встановленому порядку розмiщусться на
офiцiйному сайтi Антимонопольного KoMiTeTy Украiни. На пiдставi ре€стрiв cy6'€KTiB природних
монополiй у сферi житлово-комунального господарства, що формуються нацiональною комiсiсю,
що здiйснюе державне регулювання у сферi комунальних послуг, та iнших сферах, в яких дitоть
су6'скти природних монополiй- нацiональними комiсiями регулювання природних монополiй у
вiдповiднiй сферi або органами виконавчоi влади, що здiйснюють ФункцiТ такого регулювання до
створення зазначених комiсiй.

3гiдно п.6 Порядку складання та ведення зведеного перелiку суб'ектiв природних
монополiй, затвердженого розпорядженням KoMiTeTy вiд 28 листопада 2012 року N9874-p,
зведений перелiк субектiв природних монополiй складасться за формою, наведеноi в !одатrtу 2
вказаного Порядку, та ведеться KoMiTeToM в електронному виглядi.

Згiдно з п.7 вказаного Порядку зведений перелiк cy6'cKTiB природних ц9цбпoлlfi ;,',;-

розмiцу€ться щомiсяця до 20 числа на офiцiйному ве6-сайтi KoMiTery.



.

Згiдно ст.5 Закону Украiни <Про природнi монополiТ>>, а також iнформацii згiдно з п.77
Зведеного перелiку cy6'cKTiB природних монополiй станом на 30.11.2021р. розмiщеного на
офiцiйному веб-сайтi Антимонопольного KoMiTeTy Украiни riасник с су6'сктом природнях
монополiй.

учасник ТOв <нiжинтепломережi> займас монопольне становище на ринку
транспортування тепловоi енергii в межах MicTa Нiжина [ в межах cBoix дiючих мереж) .

ВРаХОВУЮЧИ Вищезазначене та о6'сктивну неможливiсть змiнити постачальнпка теплово[
енергii для Нiжинського дитячого будинку-iнтернату, у зв'язку з вiдсутнiсгю KoHý?eHmi щодо

уповноважена особа
НIЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК-IНТЕРНАТ наталiя ЗАхАРкIв

ВИбОРУ ПОСТачальника з технiчних причин, виникають пiдстави для необхiдносгi засrрс)rванвя
ПеРегОворноi процедури закупiвлi на пiдставi п.2 ч.2 ст.40 Закону Украiни <Про тт576лiчнi за]ryпiвлir,
а саме: переговорна процедура закупiвлi застосову€ться замовнико}.r як виняток у разi якщора JdnylllDJll JaLlULUllyclDLя JCrIvlUбltиKUlvl як lrliня l (,K у рiцrl якщ(,
РОбОТИ, ТОВаРи чи послуги можуть бри виконанi, поставленi чи наданi вимючно певниlч ryб'сктом
господарювання за наявностi вiдсутностi конкуренцiI з технiчних причин.


