
Протокол 
засідання тендерного комітету

КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» ДМР

м. Дніпро
Присутні;

від Д  2021р.

Голова тендерного комітету, мед. директор 
Заступник голови тендерного комітету, 
головний бухгалтер
Секретар тендерного комітету, 

юрисконсульт
Члени тендерного комітету,
Заступник гендиректора
Фахівець з питань цивільного захисту 
Заступник мед. директора з медсистринства

- Чергінець Л.М.

- Макарова М.М.

-Греценгер В.М..

- Білокриницька О.Л.
- Шабанова Т.Ю.
-Броннікова О. А.

Запрошені:
Представник Учасника переговорної процедури закупівлі: заступник директора КП 
« ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міськоїрадгі Буюклеєва Т.П.
Порядок денний:

1. Проведення переговорів з учасником щодо наміру укласти договір щодо закупівлі теплової 
енергії до 31.12. 2021р. за кодом ДК 021:2015 - 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція» (Послуга з постачання теплової енергії).

Слухали:
* від Замовника - голову тендерного комітету, медичного директор Чергінець Ліну Миколаївну:

З метою безперебійного подання подачі тепла в підрозділи лікарні за адресами: м. Дніпро, 
вул. Караваева, буд. 68; вул. Володимира Антоновича, буд. 29; вул.Івана Акінфієва, буд. 5 до 
З 1.12.2021 р., необхідно розпочати процедуру закупівлі.

Єдиний можливий постачальник теплової енергії в підрозділи лікарні є природний 
монополіст - КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міської ради ( підстава - зведений перелік 
суб’єктів природних монополій, який розміщено на сайті Антимонопольного комітету). Відповідно 
до п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» переговорна 
процедура закупівлі застосовується у разі: відсутність 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.
Пропонується провести скорочену переговорну процедуру.

На запит Замовника від 20.12.2021 р. № 5/1112, учасником процедури закупівлі було надано 
інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, а також 
копії установчих та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі.
* від Учасника процедури закупівлі - заступник директора КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської 
міської ради Буюклеєва Т.П.: підтвердила можливість подання теплової енергії за адресами: м. 
Дніпро, вул. Караваева, буд. 68; вул. Володимира Антоновича, буд. 29; вул.Івана Акінфієва, буд. 5 до 
31 12 2021 року, на суму - 101251,64 грн. (Сто одна тисяча двісті п’ятдесят одна грн. 64 
коп.), в т.ч. ПДВ - 16875,27 коп. Якщо за період дії Договору відбудуться зміни тарифів, 
ціна підлягає коригуванню шляхом оформлення додаткової угоди відповідно до норм діючого 
законодавства. Споживання обсягу теплової енергії, яка перевищує реальне фінансування видатків, 
що не звільняє Споживача від обов’язків здійснити оплату всього обсягу фактично спожитої 
теплової енергії.

Замовником та представником учасника здійснена домовленість про наступне: 
Конкретна назва предмета закупівлі: Послуга з постачання теплової енергії.
Код відповідного класифікатору предмета закупівлі: ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча вода 
та пов’язана продукція».



Ціна пропозиції - 101251,64 грн. (Сто одна тисяча двісті п’ятдесят одна грн. 64 коп. ), в 
т.ч. ПДВ - 16875,27 коп.

Обсяг - 28 Гкал.

Місце постачання: м. Дніпро, вул. Караваева,68; вул. Володимира Антоновича, буд. 29; 
вул.Івана Акінфієва, буд. 5.
Строк постачання послуг: до 31.12 2021 р.

Умови застосування переговорної процедури закупівлі: пункт 2 частини другої статті 40 Закону - 
відсутність 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.

ПРОПОНУЄТЬСЯ:
Застосувати переговорну процедуру скорочену щодо закупівлі теплової енергії та укласти договір з 
комунальним підприємством «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міської ради.

Питання виноситься на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
Чергінець Л.М.- «За»
Макарова М.М. - «За»
Греценгер В.М. - «За»
Білокриницька О.Л. - «За» 
Шабанова Т.Ю. - «За»
Броннікова О.Л.. - «За»
«ЗА» —6, «ПРОТИ» - 0 , «УТРИМАЛИСЬ» - 0

УХВАЛИЛИ:
1. Застосувати переговорну процедуру скорочену щодо закупівлі теплової енергії та укласти договір
з комунальним підприємством «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міської ради.

2. Відповідно до частини 5 статті 40 Закону протягом одного дня^гбезпечитц~.рприлюднеиня на 
веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти Лр ^”;n і6’» ';

Рішення прийнято.
Голова тендерного комітету, мед.директор Чергінець

1

‘Міська дитячаУз. ^\\ 
клінічна лікар 

№6Г 
Дніпроа 
МІСІ*44

Заст. голови тендерного комітету, головний 
бухгалтер
Секретар комітету,юрисконсульт

Макарова М.М?
(ПІДПИІ

Греценгер В.М. ]
£ ГфдпдеУ

Члени тендерного комітету
Заст. генерального директора

Фахівець з питань цивільного захисту

Заступник мед. директора з медсистринства

ЗАПРОШЕНИЙ:
Представник учасника
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міської ради

Білокриницька 
О.Л.

Шабанова Т.Ю.

Броннікова О.Л.
(підпис)//^ ,57 Слу*6а..
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Буюклеєва Т.П.
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