ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
електричної енергії: постачання електричної енергії
1. Замовник. Відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1
частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих
сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).
1.1. Найменування. Національна академія державного управління при Президентові
України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. : 23696843.
1.3. Місцезнаходження. вул. Е.Потьє,20, м. Київ, 03057.
2. Джерело фінансування закупівлі. Закупівля здійснюється частково за рахунок бюджетних та
власних коштів відповідно до частини третьої статті 2 Закону про особливості, у пункті 2
зазначається: "Співфінансування".
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі:

Електрична енергія: постачання електричної енергії
(Код за ДК016-2010-35.11.1 та єдиного закупівельного словника ДК021:2015 код 09320000-5
Електрична енергія)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: На загальну кількість 1392571
кВт*год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє,
20, 04050, м.Київ, вул.Пугачова, 12/2, м.Київ, вул.Софії Перовської, 5, м.Київ, вул.Мельникова
36/1.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. лютий-грудень 2016року.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної
процедури закупівлі. www.academy.gov.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №022673 “ВДЗ”№19(29.01.2016)від 29.01.2016.
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. . №022673/1 “ВДЗ”№19(29.01.2016)від 29.01.2016.
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
№028212,”ВДЗ”№22(03.02.2016) від 03.02.2016р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 25січня 2016 року.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство "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.

ПАТ "Київенерго", Україна, 01001, м.Київ, площа Івана Франка, 5, тел. (044) 201-0743, (044) 201-07-46
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції.
29січня 2016 року

7.2. Дата укладення договору про закупівлю.
18 лютого 2016 року.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Загальна сума , визначена в договорі про закупівлю становить 1581681,95 грн.( один

мільйон п’ятсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят одна грн.95коп.).
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).:
8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

Перший віце-президент –
голова комітету з конкурсних торгів

Савков А.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Діордічук О.О.

