
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

15 вересня 2014 року N 1106 

ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

N 2 від 12.01.2015 
 
1. Замовник.  
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, корпус 2, м. Київ, 03057 
1.4. 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. Предмет закупівлі. 
2.1. Найменування. 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. 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  
лот №1 – 168000 кВт; 
лот №2 – 203000 кВт. 

2.3. 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. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за лотами №1, №2 – 
січень-грудень 2015 року 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі. www.gukbm.kiev.ua 
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 23.12.2014, 
№218524, ВДЗ №156(23.12.2014) 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
23.12.2014, №218524/1, ВДЗ №156(23.12.2014) 

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель. 24.12.2014, №225056, ВДЗ №157/1/1(24.12.2014) 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
12.01.2015, №003660, ВДЗ №165(12.01.2015) 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 11.12.2014, 
23.12.2014 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). Попередні переговори: 
11.12.2014 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні КП «Київблагоустрій» (вул. Дегтярівська, 31, 
корпус 2, кабінет №209, м. Київ, 03057). Остаточні переговори: 23.12.2014 року об 11 год. 30 
хв. в приміщенні КП «Київблагоустрій» (вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, кабінет №209, м. 
Київ, 03057). 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
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. 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. за лотами №1, №2 – Публічне акціонерне 

товариство «КИЇВЕНЕРГО» 
7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, телефон: (044) 

202-15-88 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.  

лот №1 – 30.12.2014, 283 494 (двісті вісімдесят три тисячі чотириста дев’яносто чотири) 
грн. 00 коп. з ПДВ; 
лот №2 – 30.12.2014, 342 058 (триста сорок дві  тисячі п’ятдесят вісім) грн. 00 коп. з ПДВ. 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. - 
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель". Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель" замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає 
перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої 
кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі: закупівлі нафти, 
нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її передачі 
та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, 
поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з 
трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування. 

11. Інша інформація. Причини та обставини, якими керувався замовник під час 
застосування переговорної процедури закупівлі: Згідно Закону України «Про природні 
монополії» Публічне акціонерне товариство «Київенерго» є суб’єктом природних монополій 
відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом. 
Публічне акціонерне товариство «Київенерго» являється єдиним постачальником 
електричної енергії в м. Києві та включене до зведеного переліку суб’єктів природних 
монополій Антимонопольного комітету України за №88 по м. Києву та Київській області 
відповідно до постанови НКРЕ від 05.05.2011 №778. 

Згідно ч. 5 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 
№1197-VII забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, 
робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Неукладення договору з 
Публічним акціонерним товариством «КИЇВЕНЕРГО» щодо закупівлі енергії електричної 
(постачання  електроенергії) призведе до припинення її постачання до будівель і приміщень    
КП «Київблагоустрій», що в свою чергу призведе до припинення господарської діяльності 
підприємства через неможливість його працівників виконувати свої робочі функції.  

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 
Кліпа І.А. - голова комітету з конкурсних торгів, директор КП «Київблагоустрій».                                     
Іванченко І.К. - заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник директора – 
начальник юридичного відділу. 
Козулін Є.Ю. - секретар комітету з конкурсних торгів, заступник директора. 
Татарчук Л.В. - старший юрисконсульт юридичного відділу. 
Бердник Н.В. - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку. 
Юшко С.В. - начальник відділу інформаційно-технічної підтримки. 
 

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 
 
 
Директор КП «Київблагоустрій», 
голова комітету з конкурсних торгів                                                                                  Кліпа І.А. 


