
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 1 від 24 березня 2016 р.

1. Замовник.
1.1. Найменування. Державний заклад «Державна екологічна академія 

післядипломиої освіти та управління»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 19491035
1.3. Місцезнаходження, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп.2, м. 

Київ, 03035
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). Гелескул Олена Іванівна, зав. 
сектором з проведення процедур держзакупівель, секретар комітету з конкурсних торгів, 
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, кори.2, каб.318, тел. (044)206-31-31; 
dei2005fc ukr.net.

2. Предмет закупівлі.
2 .1. Найменування. ДК 016-2010 код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води (пара та гаряча вода ), код ДК 021:2015 -  09320000-8
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 422,8 Гкал.
2 .3 . Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 35, корп.2, м. Київ, 03035.
2 .4 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, впродовж 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, www.dea.gov.ua
3 .2 . Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 01.03.2016 
№ 061371 «ВДЗ» № 41(01.03.2016)
3 .3 . Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 01.03.2016 
№ 061371/1

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. 03.03.2016 № 066636 «ВДЗ» № 43(03.03.2016)

3 .5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
24.03.2016 №085167 «ВДЗ» №57 (24.03.2016)

4 . Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
18.02.2016 р.

5 . Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 24.02.2016р., 11-00 за 
київським часом, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп.2, м. Київ

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
658 400,00 грн., з ПДВ

(цифрами)
Шістсот п’ятдесят вісім тисяч чотириста грн., з ПДВ
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7 .1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. СВП «Київські теплові мережі» ПАТ 

«Київенерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

00131305
7 .3 . Місцезнаходження, телефон, телефакс, пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел. (044)

http://www.dea.gov.ua


226-30-71.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

22.03.2016 р., 658 400,00 грн., 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”.

Учасником надано наступні документи:
-  Протокол засідання станом Комітету з конкурсних торгів Державного закладу 

«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» № З 
від 24.02.2016 р. щодо початку проведення переговорної процедури закупівлі.

-  Копія Статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у новій редакції.
-  Копія ліцензії національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» серія АД №041822.
-  Копія ліцензії національної комісії регулювання електроенергетики України 

серія АГ №500425.
-  Копія ліцензії національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» серія АД №041823.
-  Копія ліцензії національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» серія АД №041824.
-  Копія свідоцтва про реєстрацію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» як платника ПДВ, 

свідоцтво №100335247 НБ№320559.
-  Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» серія А01 

№769840.
-  Копія довідки з управління статистики ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» АБ №809222.
-  Копія довідки з управління статистики СВП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» АБ №617831.
-  Копія довіреності на право підпису договору, 18.01.2016 року.

11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:

-  Бондар О.І., ректор - Голова комітету з конкурсних торгів ;
-  Мазурок B.C., начальник відділу науково-організаційної роботи та аспірантури - 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів;
-  Гелескул О.І., завідувач сектору з проведення процедур державних закупівель - 

Секретар комітету з конкурсних торгів;
-  Постой О.А., головний бухгалтер, начальник фінансово-економічного управління 

-  член комітету з конкурсних торгів;
-  Кирилюк Н.Д., провідний юрист -  член комітету з конкурсних торгів.

Заступник голови комітету 
з конкурсних торгів


