
                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                    Наказ Міністерства економічного  
                                                                        розвитку і торгівлі України 

                                                                           15 вересня 2014 року № 1106 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 
 

1. Замовник.  
1.1. Найменування. Інститут надтвердих матеріалів 

ім.В.М.Бакуля Національної академії наук України 
 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417377 
1.3. Місцезнаходження. вул.Автозаводська,2, корп.2,кім.313, 

Оболонський район, м.Київ-74, 04074 
 
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України 

(Загальний та Спеціальний фонди) 
3. Інформація про предмет закупівлі.   
3.1. Найменування предмета закупівлі.  
Код за ДК016-2010 35.11.1 –«Енергія електрична» 
 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 
11 000 000 кВт/год 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
м.Київ, Оболонський р-н, вул.Автозаводська,2  
 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
Протягом 2016 року 
 
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.  
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено 

інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі. ism.kiev.ua 
 
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель.14.12.2015 №244980 ВДЗ №399 
(14.12.15)  

 
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель.14.12.2015 №244980 

 



4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції 
за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  

18.12.2015 №249441 ВДЗ №403 (18.12.15) 
 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури 

закупівлі.  07.12.15. 
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  
 Публічне Акціонерне Товариство (ПАТ) «Київенерго» 
 
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків.  00131305 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання 

(для фізичної особи), телефон, телефакс. 01001 м.Київ, пл.І.Франка,5, 
(044)202-15-88, 201-07-43, 201-58-79 

 
7. Результат проведення процедури закупівлі.  
7.1. Дата акцепту пропозиції.  15.12.2015 
7.2. Дата укладення договору про закупівлю  18.01.2016 
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 
20075000,00 грн, враховуючи ПДВ 
              (цифрами) 

Двадцять мільйонів сімдесят п’ять тисяч гривень, враховуючи 
ПДВ  

              (словами)  

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).1,825грн 
8. Відміна процедури закупівлі. 
8.1. Дата прийняття рішення. 
8.2. Підстава. 
 

 

Заступник директора інституту 
 Голова ККТ 
 Клименко С.А.                            ______________________ 


