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                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                    Наказ Міністерства економічного  
                                                                     розвитку і торгівлі України 

                                                                        15 вересня 2014 року № 1106 
 
 

ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ 1 від  20.01.15 
 

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,  Оболонський район, 

м.Київ-74, 04074 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 

телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна 

адреса). Кошіль Людмила Василівна, економіст 2 кат., співробітник 

планово-виробничого відділу, Пошванюк Неля Феліксівна, завідувач 

планово-виробничого відділу; 04074, м.Київ-74, Оболонський р-н, 

вул.Автозаводська,2, т/ф (044)430-07-23, ppo@ism.kiev.ua 

2. Предмет закупівлі.  

2.1. Найменування. Код за ДК016-2010 35.11.1 –«Енергія електрична» 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

11 000 000 кВт/год. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

м.Київ, Оболонський р-н, вул.Автозаводська,2 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Протягом 2016 року 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася  

інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  ism.kiev.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування 

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

(14.12.2015) 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель.  14.12.2015 №244980 

3.4. 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 (18.12.2015) 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 

переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель. 

 22.01.2016 №014664 ВДЗ №14 (22.01.2016) 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури 

закупівлі.  07.12.2015 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).  

09.12.2015 о 09.00 за адресою м.Київ, вул.Автозаводська,2, корп.2, кім.303 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на 

додану вартість):  
 20075000 грн, враховуючи ПДВ 

                     (цифрами) 

Двадцять мільйонів сімдесят п’ять  тисяч гривень, враховуючи 
ПДВ  

           (словами) 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  

Публічне акціонерне товариство  (ПАТ) «Київенерго» 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків. 00131305 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 01001 м.Київ, 

пл.І.Франка,5, (044)202-15-88, 201-07-43, 201-58-79 

 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в 

договорі про закупівлю.  18.01.2016, 20075000 грн. (двадцять мільйонів 

сімдесят п’ять  тисяч гривень),  враховуючи ПДВ  

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної 

процедури закупівлі. 
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10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 

установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 

відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 

Закону України “Про здійснення державних закупівель”.  

Згідно п.2 ч.3 ст.16 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», в разі закупівлі електричної енергії кваліфікаційні критерії не 

встановлюються. 

11. Інша інформація.  

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Клименко С.А., заступник директора інституту, голова комітету з      

конкурсних торгів; 

Колесник І.Д., заступник директора інституту з загальних та 

фінансових   питань, заступник голови ККТ; 

Кошіль Л.В., співробітник планово-виробничого відділу, секретар ККТ; 

Пошванюк Н.Ф.,завідувач планово-виробничого відділу; 

Пасічна Л.В., головний бухгалтер; 
Савченко Н.О., головний юрисконсульт; 

Кулаковський В.М., зав. від. № 22, к.т.н.; 

Ткачук Л.В. зав. господарчим від. № 35/1. 
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 

 

 

 

 

Заступник директора інституту,  

Голова комітету з конкурсних торгів 

Клименко Сергій Анатолійович                             _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець 
секретар ККТ 
Кошіль Л.В. 430-07-23 


