ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року N 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. 1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.2. Код за ЄДРПОУ. 26199708
1.3. Місцезнаходження. вул. Дегтярівська, 31, корп. 2, м. Київ, 03057
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 26007000125324, ПАТ КБ «Хрещатик», м. Київ,
МФО 300670
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, електронна адреса). Іванченко Ігор Костянтинович,
заступник директора КП «Київблагоустрій», вул. Дегтярівська, 31, корпуc 2, кабінет №209,
м. Київ, 03057, телефон: (044)489-36-07, 489-31-49, Е-таіl:kyivblago.tender@gmail.com
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 625 552 (шістсот двадцять п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дві) грн. 00 коп. з
ПДВ:
лот №1 – 283 494 (двісті вісімдесят три тисячі чотириста дев’яносто чотири) грн. 00
коп. з ПДВ;
лот №2 – 342 058 (триста сорок дві тисячі п’ятдесят вісім) грн. 00 коп. з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю. www.gukbm.kiev.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Енергія електрична (постачання електроенергії)
(код по ДК 016:2010 - 35.11.1) 2 лоти:
лот №1 – вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03057;
лот №2 – вул. Богатирська, 1а, м. Київ, 04209.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
лот №1 – 168000 кВт;
лот №2 – 203000 кВт.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
лот №1 – вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03057;
лот №2 – вул. Богатирська, 1а, м. Київ, 04209.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за лотами №1, №2 –
січень-грудень 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Публічне акціонерне товариство
«КИЇВЕНЕРГО», пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, телефон: (044) 202-15-88.
6. Інформація про ціну пропозиції. 625 552 (шістсот двадцять п’ять тисяч п’ятсот
п’ятдесят дві) грн. 00 коп. з ПДВ:
лот №1 – 283 494 (двісті вісімдесят три тисячі чотириста дев’яносто чотири) грн. 00
коп. з ПДВ (1,6875 грн. з ПДВ за 1 кВт);
лот №2 – 342 058 (триста сорок дві тисячі п’ятдесят вісім) грн. 00 коп. з ПДВ (1,685
грн. з ПДВ за 1 кВт).
7. Умова застосування переговорної процедури. відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель» переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі відсутності 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. Для отримання додаткової інформації звертатись за тел.
(044) 489-35-65, 489-36-07.
Директор КП «Київблагоустрій»,
голова комітету з конкурсних торгів

Кліпа І.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року N 1106
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за N 1246/26023

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі
1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою у
випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про
здійснення державних закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою
особою (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в
установленому порядку печаткою замовника.
2. Щодо пункту 1 інформації.
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1
Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про
особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса),
найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка
Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.
У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в
органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або
обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх
реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).
У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається
реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.
3. Щодо пункту 3 інформації.
Зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта
відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому
замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.
4. Щодо пункту 4 інформації.
Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником відповідно до пунктів
20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака
відповідного державного класифікатора). Замовник зазначає інформацію про
кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк виконання
робіт чи надання послуг.
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником під час заповнення форми
інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, що подається
для опублікування, зазначаються кількість лотів та найменування кожного з
них, а під час заповнення форми інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, що подається для оприлюднення, також описується окремо
кожний з лотів.
5. Щодо пункту 5 інформації.
Замовник указує повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони
(із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку) учасника (учасників), з
яким (якими) проведено переговори.
6. Щодо пункту 6 інформації.
Замовник указує ціну пропозиції учасника (учасників), з яким (якими)
проведено переговори, та ціну пропозиції (пропозицій) за одиницю товару в разі
закупівлі товарів.
7. Щодо пункту 7 інформації.
Замовник зазначає умову застосування переговорної процедури відповідно до
частини другої статті 39 Закону.
8. Щодо пункту 8 інформації.
Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.
У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації
та даних щодо участі у процедурі закупівлі.
Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення

Л. Дудник

