ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№1 від 24.03.2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02214142
1.3. Місцезнаходження: 01015, м.Київ, вул.Лаврська 9, корпус 15
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): Голова комітету з
конкурсних торгів - Орендочка Іван Михайлович; 01015, м.Київ, вул.Лаврська 9,
корпус 15; тел.: (044)2010790
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: ДК 016-2010: код 35.11.1 Енергія електрична, ДК 021:2015:
код 09310 Електрична енергія
2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 432835,8 кВт
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01015, м.Київ,
вул.Лаврська 9, корпус 15
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:
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№075878, «ВДЗ» №50(15.03.2016) від 15.03.2016 року.
3.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№075878/1, ВІД 15.03.2016 року.
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: №077487, «ВДЗ» №51(16.03.2016) від
16.03.2016 року.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: №085174, «ВДЗ» №57(24.03.2016) від 24.03.2016 року.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
10.03.2016 року
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 11.03.2016 року об
11.00 годині, за адресою замовника, кабінет №24.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
580000,00 грн. з ПДВ
(П’ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне Акціонерне Товариство
«Київенерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
00131305
7.3.
Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс: 04050, м.Київ, вул.Мельникова, 31; телефон (044) 201-07-90
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю. 22.03.2016 року, 580000,00 грн. (П’ятсот вісімдесят тисяч гривень 00
копійок) з ПДВ.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
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": відповідно до частини 3 статті 16 Закону України "Про
здійснення державних закупівель" при закупівлі електричної енергії, послуг з її
передачі та розподілу замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не
визначає перелік документів, що підтверджують відповідність учасника таким
критеріям.
11. Інша інформація, ціна за 1 кВт - 1,90782 грн.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Орендочка І.М. - голова комітету з конкурсних торгів
Журбенко М.В. - заступник голови комітету з конкурсних торгів
Степанюк А.Л. - секретар комітету з конкурсних торгів
Овсенко Д.В.- член комітету з конкурсних торгів
Новицька О.Л.- член комітету з конкурсних торгів
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Голова комітету з конкурсних торгів;

Орендочка І.М.
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(підпис, М.П.)

