Ж

.= гА Е Р О П

Комунальне підприєм ство
М іж народний аеропорт
“К иїв” (Жуляни)

Україна, 03036,м. Київ, Повітрофлотський пр.79,Аеропорт “Київ” (Ж уляни),телефон - (380 44) 3392677, факс - 2490136, E-Mail:
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м. Києва, МФО - 3 0 0 4 6 5 ,1П Н -01131 5 1 2 6 6 5 3, номер свідоцтва-2 0 0 0 2 8 1 6 3 , код ЄДРПОУ - 01131514

«30» січня 2018р. № 5 .2-1.7-94
М іністерство економічного розвитку
і торгівлі України
Щ одо надання р о з ’я снень
Комунальне підприємство М іжнародний аеропорт «Київ» (Ж уляни) користую чись нагодою
висловлю є Вам свою повагу та звертається з наступним.
З метою розвитку напряму наземного обслуговування повітряних суден, що призводить до
поповнення бю джету підприємства і як наслідок бю джету міста Києва у 2016 році проводилась
процедура закупівлі відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю Д К 021:2015: код
34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби (Автоліфт бортового харчування (кейтеринг)) №
в ЦБД: UA-2016-10-19-000294-C.
За результатами проведеної процедури був укладений договір на закупівлю автоліфта бортового
харчування (кейтерінг) СА-4004 виробництва Denge Makina San Ve Tic A.S. (Туреччина), що успішно
експлуатується фахівцями КП МА «Київ» (Жуляни) з червня 2017 року та не має жодних нарікань
стосовно якості поставленого товару, простоти і легкості його експлуатації зі сторони працівників КП
МА «Київ» (Жуляни), а також технічного обслуговування та підтримки товару зі сторони постачальника.
Застарілість існуючої техніки, що не встигає обслуговувати зростаючий потік повітряних суден,
що потребують наземного обслуговування, та позитивні відгуки експлуатантів вже існуючого автоліфту
схиляє КП МА «Київ» (Жуляни) до придбання додаткової одиниці саме такого автоліфта бортового
харчування (кейтерінг) СА-4004 виробництва Denge Makina San Ve Tic A.S. (Туреччина). З урахуванням
вимог чинного законодавства в сфері публічних закупівель та наявність конкуренції у виготовленні та
поставки автоліфтів, придбання бажаного товару, ідентичного до того, який вже має у своєму активі КП
МА «Київ» (Жуляни) майже неможливо.
Враховуючи викладене, КП МА «Київ» (Жуляни) звертається до Вас за роз’ясненням.
Чи не буде вважатись порушенням норм чинного законодавства застосування переговорної
процедури закупівлі для придбання автоліфту бортового харчування (кейтерінг) СА-4004 виробництва
D ense Makina San Ve Tic A.S. (Туреччина), керуючись пунктом 5 частини 2 статті 35 Закону України «Про
публічні закупівлі» в зв’язку з виникненням потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого
постачальника, з метою забезпечення уніфікації процесу та технології обслуговування, а також сумісності
з наявним товаром, в зв’язку з тим, що заміна постачальника може призвести до виникнення проблем
технічного характеру, пов’язаного з експлуатацією та обслуговуванням такого товару, що в свою чергу
може призвести до уповільнення або призупинення надання послуг з наземного обслуговування
повітряних суден і як наслідок недоотримання частини прибутку КП МА «Київ» (Жуляни)?
Сподіваємось на порозуміння, та будемо вдячні за надання р оз’яснень з поруш еного питання,
що допоможе уникнути поруш ень чинного законодавства в сфері публічних закупівель та успішно
реалізовувати заплановані проекти.
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