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про застосування переговорної процедури закупівлі
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1. Замовник:
1.1. Найменування: Національна академія державного управління при Президентові
України
1.2. Код за ЄДРПОУ: 23696843
1.3. Місцезнаходження: вул.Ежена Потьє, 20, м.Київ, 03057
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35215017013561;35220217013561 у ДКС України і
МФО 820172
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Саєнко Олександр Васильович
Посада: Заступник начальника управління - начальник експлуатаційно- технічного
відділу господарського управління
Телефон: (044) 483-03-40
Тел./факс: (044) 481-21-55
Е-mail: nadu_gosp@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
2712317 (два мільйони сімсот дванадцять тисяч триста сімнадцять) грн. 36 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.academy.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1(09320000-8) - пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води, та за єдиного закупівельного словника пара, гаряча вода та пов’’язана продукція
) - 4 лоти на загальну кількість 3121,31 Гкал, в.т.ч.: Лот 1: 248, Гкал; Лот 2: 1731,46
Гкал; Лот 3: 458,92 Гкал; Лот 4: 682,91 Гкал;: лот 1 - Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води, та за єдиного закупівельного словника пара, гаряча вода та
пов’’язана продукція - 248,02 Гкал; лот 2 - Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води, та за єдиного закупівельного словника пара, гаряча вода та пов’’язана
продукція - 1731,46 Гкал; лот 3 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води,
та за єдиного закупівельного словника пара, гаряча вода та пов’’язана продукція 458,92 Гкал; лот 4 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, та за
єдиного закупівельного словника пара, гаряча вода та пов’’язана продукція - 682,91
Гкал
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 4 лоти на загальну
кількість 3121,31 Гкал, в.т.ч.: Лот 1: 248, Гкал; Лот 2: 1731,46 Гкал; Лот 3: 458,92 Гкал;
Лот 4: 682,91 Гкал;
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Лот 1: м. Київ, вул.
Пугачова, 12/2 - межа балансової належності; Лот 2: м. Київ, вул. Мельникова,36/1 межа балансової належності; Лот 3: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20 - межа балансової
належності; Лот 4: м. Київ, вул. Софії Перовської,5 - межа балансової належності; лот 1
- м. Київ, вул. Пугачова, 12/2 - межа балансової належності;, лот 2 - м. Київ, вул.
Мельникова,36/1 - межа балансової належності;, лот 3 - м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20 межа балансової належності;, лот 4 - м. Київ, вул. Софії Перовської,5 - межа балансової
належності
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лот 1 - січень-грудень 2016

року, лот 2 - січень- грудень 2016 року, лот 3 - січень- грудень 2016 року, лот 4 січень-грудень 2016 рокуг; січень-грудень 2016 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
лот 1 - ПАТ “Київенерго”, місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, площа Івана
Франка, 5, тел.: (044) 201-07-43 ;(044)201-07-46.
лот 2 - ПАТ “Київенерго”, місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, площа Івана
Франка, 5, тел.: (044) 201-07-43 ;(044)201-07-46.
лот 3 - ПАТ “Київенерго”, місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, площа Івана
Франка, 5, тел.: (044) 201-07-43 ;(044)201-07-46.
лот 4 - ПАТ “Київенерго”, місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, площа Івана
Франка, 5, тел.: (044) 201-07-43 ;(044)201-07-46.
6. Інформація про ціну пропозиції:
лот 1 - 390854,72 грн., лот 2 - 1125778,63 грн., лот 3 - 723212,03 грн., лот 4 472471,98 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: пункт 2 частина друга стаття 39 Закону
України “ Про здійснення державних закупівель”
8. Додаткова інформація: Телефон для довідок; (044) 483-03-40; (044) 489-41-96
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Перший віце- президент Національної академії,голоав комітету з конкурсних торгів
Савков А.П.
_________________________
(підпис, М. П.)

