
1.Замовник.

1.1. Найменування:   Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії

наук України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:   04591245

1.3. Місцезнаходження:    вул. Академіка Заболотного,148, м.Київ, 03143

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 

 р/р 35211088012915  Державна казначейська служба України, 01601, вул. Бастіона, 6, м.Київ,

МФО 820172

   Руденко Микола Миронович, заступник директора по загальним питанням, м.Київ вул. Акаде-

міка Заболотного, 148, тел./факс: (044) 526-15-67, icbge.org.ua

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

    399 000 грн. 00 коп. ( триста дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

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

icbge.org.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі:

     Енергія електрична, код згідно ДК 016:2010   35.11.1

( електрична енергія, код згідно  ДК 021:2015   09310000-5 ).

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

   210000 кВт/год.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

    03143 м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 148. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

    січень- грудень 2016 року.

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

(учасників), з яким (якими) проведено переговори:

   Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 00131305, 01001 м.Київ, площа Івана 

Франка, буд.5, тел. (044)239-42-33, тел./факс (044)235-31-82.    

6. Інформація про ціну пропозиції:

   Загальна ціна пропозиції: 399 000,00 грн. (триста дев'ятсот дев'ять тисяч грн. 00 коп.) за 210000кВт/год.

   Ціна пропозиції за одиницю: 1,90 грн. (одна грн. 90 коп.) за 1кВт/год.

7. Умова застосування переговорної процедури:

міжміського телелфонного зв"язку, електронна  адреса):

 Згідно з пунктом 2 частини 2  статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та 

доповненнями) від 10.04.2014 р. № 1197 – VІІ,  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. 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

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 



8. Додаткова інформація.

  Стаття 5 Закону України "Про природні монополії" та пункт 6.4 Розпорядження Антимонопольного

комітету України від 12.12.2006р. № 537-р "Про затвердження Положення про складання та ведення

Голова комітету

з конкурсних торгів          Руденко М.М.

М.П.

переліку суб’єктів природних монополій", який розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного                

комітету України за адресою www.amc.gov.ua.


