
Обґрунтування застосування переговорної процедури

Пункт закону 
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування
Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про природні монополії»,  до сфери діяльності
суб'єктів  природних  монополій  віднесено,  зокрема,  транспортування  теплової  енергії.
Відповідно  до  ч.2  ст.5  Закону  України  «Про  природні  монополії»  зведений  перелік
суб’єктів  природних  монополій  ведеться  Антимонопольним  комітетом  України  на
підставі  реєстрів  суб’єктів  природних  монополій  у  сфері  житлово-комунального
господарства,  що  формуються  національною  комісією,  що  здійснює  державне
регулювання  у  сфері  комунальних  послуг,  а  в  інших  сферах,  в  яких  діють  суб’єкти
природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у
відповідній  сфері  або  органами  виконавчої  влади,  що  здійснюють  функції  такого
регулювання  до  створення  зазначених  комісій.  Згідно  з  реєстром  суб'єктів  природних
монополій  у  сферах  теплопостачання,  централізованого  водопостачання  та
водовідведення,  захоронення побутових відходів,  станом на 31.12.2020,  розміщеним на
офіційному  сайті  Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах
енергетики та комунальних послуг, за адресою в мережі Інтернет: http://www.nerc.gov.ua,
під  номером 68 зазначено  Комунальне  підприємство  «Харківські  теплові  мережі»  (код
ЄДРПОУ  31557119).  Видом  господарської  діяльності,  що  провадиться  суб’єктом
господарювання,  а  саме  Комунальним  підприємством  «Харківські  теплові  мережі»,  є
транспортування  теплової  енергії  магістральними  та  місцевими  (розподільчими)
тепловими мережами на території Харківської області. Відповідно до зведеного переліку
суб'єктів  природних монополій станом на 31.12.2020, розміщеного на офіційному сайті
Антимонопольного комітету України за адресою в мережі Інтернет: www.amc.gov.ua, під
номером  68  зазначено  Комунальне  підприємство  «Харківські  теплові  мережі»  (код
ЄДРПОУ 31557119),  видом господарської  діяльності  якого є транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території
Харківської області. На підставі викладеного, оскільки постачання теплової енергії може
бути  запропоновано  лише  Комунальним  підприємством  «Харківські  теплові  мережі»,
Замовник для здійснення цієї закупівлі, відповідно до положень статті 40 Закону України
«Про  публічні  закупівлі»,  повинен  застосувати  переговорну  процедуру  закупівлі  на
підставі абзацу 3 ч.2 ст.40 Закону, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з
таких випадків, а саме відсутність конкуренції з технічних причин. З метою забезпечення
безперебійного  функціонування  системи  теплопостачання  у  2021  році,  тендерним
комітетом прийнято рішення від 10.02.2021 №1 про застосування переговорної процедури 
закупівлі.
Очікувана вартість предмета закупівлі - 1112256.84 грн. з ПДВ.
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