ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від 23 березня 2015року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Національна академія державного управління при Президентові України
1.2. Код за ЄДРПОУ. 23696843
1.3. Місцезнаходження. 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20.
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). Саєнко Олександр Васильович, заступник начальника
господарського управління – начальник експлуатаційно-технічного відділу, м. Київ, вул. Пугачова,
12/2, кабінет 114 тел. (044)483-03-40, т/ф (044) 481-21-55, E-mail: 481_21_94@ukr.net.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Послуги каналізаційні (код за ДК 016-2010- 37.00.1)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 65533 куб.м
2.3. 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.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. березень-грудень 2015 року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі. www.academy.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:№ 050141,“ВДЗ”№
192(14.02.2015) від 14.02.2015
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. :№ 050141/1 від 14.02.2015
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:№ 060037 від 23.02.2015,“ВДЗ”№ 198 (23.02.2015) від 23.02.2015
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 079676,“ВДЗ”№
209(11.03.2015) від 11.03.2015.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 14 лютого 2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів 16 лютого 14 год 00 хв м.Київ (дата, час, місце).
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
234346,01грн.
(цифрами)
Двісті тридцять чотири тисячі триста сорок шість грн. 01 коп. з ПДВ
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство «Акціонерна
компанія «Київводоканал»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03327629
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Україна, 01015, м.Київ, вул. Лейпцизька 1а, тел.
(044) 254-55-31, тел.факс (044) 254-32-61
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:Договір№
13112/1-5-10 ДК від 02.03.2015,загальна сума, визначена в договорі про закупівлю 234436,01грн.
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 статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель” №1197-VІІ від 10
квітня 2014 року:, за винятком випадків. Передбачених пунктом 2 частини третьої статті 16 Закону.
Електронний Витяг Перереліку суб’єктів приподних монополій м. Києва.
11. Інша інформація: телефон для довідок (044) 483-03-40;(044) 489-41-96.

12.Склад комітету з конкурсних торгів.
Директор Інституту “Вища школа державного управління ”Романюк С.А
Начальник управління планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітностіголовний бухгалтер Гаврилюк В.М.
Начальник господарського управління Власенко В.П.
Начальник управління інформаційних технологій Іванов О.В.
Завідувач сектору з питань запобігання і запобігання корупції та аудиту
Хотієва Л.М.
Начальник управління організації фундаментальних та прикладних досліджень,
голова профспілкового комітету з конкурсних торгів Загороднюк С.В.
Начальник управління з подготовки наукових та науково-педагогічних кадрів
Чмига В.О.
Заступник начальникаексплуатаційно-технічного відділу господарського управління
Саєнко О.В.
Заступник начальника юридичного відділу Калита О.А.
Голова комітету з конкурсних торгів

Попок А.А. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів Діордічук О.О.
(прізвище, ініціали)

М. П.

_______________
(підпис)

