
Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник: 

 1.1.Найменування - Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ 

 1.2. Код за ЄДРПОУ   -24360683 

 1.3.Місцезнаходження : вул. Бориспільська , 5 , Дарницький район , м. Київ , 02099 

2.Джерело фінансування закупівлі  - кошти державного бюджету України. 

3. Інформація про предмет закупівлі : 

3.1. Найменування предмета закупівлі – енергія електрична (послуги з постачання енергії 

електричної)  (35.11.1) ДК 016:2010,  

      3.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 240 000 КВт/год. 

3.3.Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг-  

  вул. Бориспільська , 5 , Дарницький район , м. Київ , 02099 
3.4.Строк поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг – з 1 березня по 31 грудня 

2015 р. 

4. Інформація про застосування переговорної  процедури закупівлі: 

4.1. Адреса веб-сайта , на якому замовником додатково розміщено інформацію про 

застосування переговорної процедури закупівлі :ccte.nau.edu.ua . 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації   про застосування   переговорної     процедури       

закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель  – 

13.03.2015р.  № оголошення № 083821, у № 211 (13.03.2015 р.)  

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування     застосування   переговорної  процедури   

закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель  – 

13.03.2015р.  № оголошення № 083821 

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  – 20.03.2015р.  № оголошення № 091723 у  

№ 216(20.03.2015) 

      5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі – 26.02.2015 р. 

      6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі : 

      6.1. Найменування/ прізвище , ім'я по батькові  -СВП «Київські електричні мережі»  

      ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» . 

      6.2.Код за ЄДРПО / реєстраційний номер облікової картки платника податків – 00131305 

      6.3.Місце знаходження ( для юридичної особи) та місце проживання ( для фізичної особи) ,   

телефон , телефакс : вул. Мельникова , 31 , м. Київ , 04050 ,  

      тел.( 044)-201-07-90 , факс (044) -201 -07-18 

      7. Результат проведення процедури закупівлі : 

7.1. Дата акцепту пропозиції : 14.03.2015 р. 

7.2. Дата укладання договору про закупівлю – 27.03.2015 р. 

7.3. Сума , визначена в договорі про закупівлю -   

Цифрами : 252000 грн. 00 коп з ПДВ   

Словами : двісті п’ятдесят дві тисячі грн.00 коп. з ПДВ 

7.4. Ціна за одиницю ( у разі закупівлі товару ) 1,05 грн. за 1 КВт/год. 

8. Відміна процедури закупівлі. 

8.1. Дата прийняття рішення. 

8.2. Підстава. 

 

 

 

 

Заступник директора, 

голова комітету з державних закупівель    А.П.Єрмоленко 

 

 

 



 

 


