Обґрунтування переговорної процедури:
Відповідно до частин другої статті 13 Закону, - як виняток та відповідно до умов, визначених
у частині другої статті 40 Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру
закупівлі.
Переговорна процедура закупівлі — це єдина процедура в Законі, що не передбачає
конкурентного відбору учасників. ЇЇ основа — переговори. Переговорну процедуру закупівлі
замовник може застосувати як виняток. Після проведення переговорів щодо ціни та інших
умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі він
укладає договір про закупівлю. Замовник може застосовувати переговорну процедуру
закупівлі за наявності підстав, передбачених частиною 2 статті 40 Закону. Обов’язково слід
зазначити обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі, у повідомленні про намір укласти договір
про закупівлю.
Згідно з абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону,- переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі:
відсутність конкуренції з технічних причин.
Законом не визначено перелік документів, якими замовник повинен обґрунтувати відсутність
конкуренції. В даній закупівлі постачальником може бути монополіст.
Перелік суб’єктів природних
відповідному ринку.
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Функції ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій на підставі реєстрів
суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формує
національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
покладені на Антимонопольний комітет України (далі – АМКУ) в інших сферах, де діють
суб’єкти природних монополій, —на національні комісії регулювання природних монополій
у відповідній сфері або органи виконавчої влади, що виконують функції такого регулювання
до створення зазначеної комісії(частини другої статті 5 Закону України «Про природні
монополії».).
Порядок складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій
затверджений розпорядженням АМКУ від 28.11.2012 № 874-р.
Якщо розглядати перелік суб’єктів природних монополій, то всі вони є монополістами через
технічні причини.
На офіційному веб-сайті АМКУ щодо Зведеного переліку суб’єктів природних монополій,
розміщено інформацію, станом на 31.10.2020 р. згідно з пунктом 31 про те, що Комунальне
підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
«Київтеплоенерго» займає монопольне (домінуюче) становище на товарному ринку по
наданню послуг з теплопостачання у місті Києві, в межах власних діючих мереж, тобто
Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) «Київтеплоенерго» є єдиним постачальником теплової енергії в районі
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На теперішній день приміщення Театру підключені до місцевих (розподільчих) теплових
мереж Комунального підприємства «Київтеплоенерго». Підключення до інших джерел
постачання теплової енергії не обґрунтовано технічними можливостями та призведе до
значних нераціональних витрат бюджетних коштів. Неукладання договору з
КП «Київтеплоенерго» може призвести до припинення забезпечення театру тепловою
енергією, негативних соціальних процесів та небажаних наслідків.
Зважаючи на викладене, ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
"КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ". має укласти
договір на централізоване постачання теплової енергії на період січень-грудень 2021 року з
КП «Київтеплоенерго» за переговорною процедурою закупівлі та за умови 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».
Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі тарифів встановлених відповідно до
розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.09.2020 № 1487.
Підстава: - витяг із зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на
30.11.2020 р.;

