
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 №922 

 

(у редакції наказу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або 

пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного 

учасника 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 

НАН України. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04591245. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03680. 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична, код 35.11.1 

згідно ДК 016-2010. 

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

267000 кВт/год. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 03680, 

м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-

31 грудень 2013 року. 

3. Процедура закупівлі: Закупівля в одного учасника. 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель:14.01.2013 №011090 бюлетень 4(747). 

5. Учасник-переможець: 

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: СВП «Київські 

електричні мережі» ПАТ «Київенерго». 

5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: ЄДРПОУ 26187763. 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 

фізичної особи), телефон, телефакс: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 31, 

тел. 201-07-16. 



6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, 

пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного 

учасника): 334818,00 грн (триста тридцять чотири тисячі вісімсот 

вісімнадцять гривень). 

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 267000 кВт/год. 

334818,00 грн. 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів 

(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури 

закупівлі в одного учасника). 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 01.02.2013 року. 

 

 

 

Голова комітету 

з конкурсних торгів  Б.В. Моргун 

 

М.П. 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 №922 

 

(у редакції наказу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або 

пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного 

учасника 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 

НАН України. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04591245. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Академіка Заболотного, 148,м. Київ, 03680. 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична, код 35.11.1 

згідно ДК 016-2010. 

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

267000 кВт/год. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 03680, 

м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-

31 грудень 2013 року. 

3. Процедура закупівлі: Закупівля в одного учасника. 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель: 14.01.2013 №011090 бюлетень 4(747). 

5. Учасник-переможець: 

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: СВП «Київські 

електричні мережі» ПАТ «Київенерго». 

5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: ЄДРПОУ 26187763. 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 

фізичної особи), телефон, телефакс: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 31, 

тел. 201-07-16. 



6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, 

пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного 

учасника): 334818,00 грн (триста тридцять чотири тисячі вісімсот 

вісімнадцять гривень). 

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 267000 кВт/год 

334818,00 грн. 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів 

(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури 

закупівлі в одного учасника): 15.01.2013 року. 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 

 

 

 

Голова комітету 

з конкурсних торгів  Б.В. Моргун 

 

М.П. 


