
 

           

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі                                                              

1. Замовник: 

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

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24360683 

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

1.4. Реєстраційний рахунок замовника - 35221201006494, 35216001006494  в Управлінні 

Державної казначейської служби України В Дарницькому районі м Києва ,  

вул. О. Кошиця ,   11   м. Київ , 02660  МФО 820019 

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,  e-mail): Єрмоленко Андрій Петрович , заступник 

директора , голова комітету з конкурсних торгів Київського коледжу комп’ютерних 

технологій та економіки  НАУ,  вул. Бориспільська , 5  м. Київ, 02099,  

тел. (044)566-33-17, факс.(044) 566-13-91,     E-mail: krmknau@gmail.com 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 

- 252000 грн. 00 коп ( двісті п’ятдесят дві тисячі грн.00 коп.) з ПДВ  

3. Адреса веб- сайта , на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю -  немає 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі - енергія електрична (35.11.1)    . 

4.2. Кількість товарів, вид виконаних робіт або надання послуг –  240000 КВт/г. 

4.3. Місце поставки  товарів, виконання робіт чи  надання послуг – вул. Бориспільська , 5  , 

м. Київ, Дарницький район , 02099. 

4.4. Строк поставки товарів , виконання робіт чи  надання послуг - на протязі 2015 року. 

5. Найменування/ прізвище , ім'я , по – батькові , місцезнаходження  та контактні телефони  

учасника (учасників) , з яким (якими) проведено переговори – СВП «Київські електричні 

мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» , вул. Мельникова , 31, м. Київ , 04050 , 

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

6. Інформація про ціну пропозиції -   

252000 грн. 00 коп ( двісті п’ятдесят дві тисячі грн.00 коп.) з ПДВ 

7. Умова застосування переговорної процедури – закупівля здійснюватиметься керуючись 

вимогами пункту 2 частини другої статті 39 Закону України „ Про здійснення державних 

закупівель”, а саме :  відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку , внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 

одним постачальником , за відсутності при цьому альтернативи. 

8. Додаткова інформація – ціна за одиницю : 1,05 грн. за 1 КВт/год. 

 

    Заступник директора , 

    голова комітету з конкурсних торгів                                                                   А.П. Єрмоленко 

     

     

 

 

 

 

  


