
ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№  ___1___ від __17.02.2012р.__ 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук 
України 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05417101 

1.3. Місцезнаходження. 03680, МСП-680,  м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150 

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, e-mail).  
Філоненко Валерій Вікторович,  зав. відділу, д.б.н.; 03680, МСП-680, м.Київ, вул. акад. 
Заболотного, 150. тел./факс (044) 522-61-00, mail: filonenko@imbg.org.ua;  
Погрібний Іван Пантелеймонович, головний інженер; 03680, МСП-680, м.Київ, вул. акад. 
Заболотного, 150, (044) 526-11-49. 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Національна академія наук України; код за ЄДРПОУ 00019270 

 

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти держбюджету 

 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування. Електрична енергія, код 40.10.1 за ДК 016-97.  
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 1175000 кВт  
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг. 03680, МСП-680,  
м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150 

 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника: 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася 
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 
www.tender.me.gov.ua  

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). 
http://www.imbg.org.ua    

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України. 
№13/10(615/10) 30.01.2012 р.; № 057317. 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань 
державних закупівель Міністерства економіки України. 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 057317/1 
від 30.01.2012 р. 

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції  за  результатами  
застосування  процедури  закупівлі в одного   учасника,   опублікованого   в   державному    



офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. №063505, „ВДЗ” №14/10 
(616/10) від 01.02.2012 р. 

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури 
закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі 
Міністерства економіки України. № 089625 „ВДЗ” №20/13(622/13) від 16.02.2012 р. 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури 
закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному 
виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України. 

 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
26.01.2012 р. 

 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 31.01.2012 р.,10.00, 
03680, МСП-680,  м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150, каб.19. 

 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),  1263642,00 грн.; 
                                                                                                                                                  (цифрами) 
один мільйон двісті шістдесят три тисячі шістсот сорок дві гривні. 
                 (словами)  

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:  

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Публічне акціонерне товариство 
“Київенерго”. 

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 00131305 

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 01001; м. Київ, пл. І. Франка, 5; тел. (044) 201-
58-79. 

 

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ). 
16.02.2012 р. 1263642,00 грн. 

 

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного 
учасника (якщо таке мало місце). 

 

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. 

Веб - сайт Антимонопольного комітету України “Перелік суб’єктів природних монополій 
м. Києва”  
http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article%3FshowHidden=1&art_id=143835  

Ліцензії: Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 

- передача електричної енергії місцевим електричним мережам Серія АГ №578469 від 
14.07.2011 

 - постачання електричної енергії за регулярним тарифом Серія АГ №578468 від 
14.07.2011 

 - виробництво електричної енергії Серія АГ №500347 від 04.05.2011 

Розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності 
сторін.  



Пакет документів для проведення торгів по закупівлі електроенергії. 

 

12. Інша інформація. 

ПАТ “Київенерго” включено до Переліку суб’єктів природних монополій м. Києва на 
ринку постачання електричної енергії за регульованим тарифам і є єдиним 
постачальником електричної енергії за регульованим тарифом у м. Києві по вул. 
Академіка Заболотного. 
Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: 
   - відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи 
послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником 
(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи (пункт два частини другої статті 39 
Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 01 червня 2010 року N 2289-
VI із змінами)); 
   - потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою 
уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, 
технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника 
(виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення 
проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням; {Пункт 
п'ять частини другої статті 39 доповнено згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011} 

 

13. Склад комітету конкурсних торгів 
 
Тукало М.А. зав. відділу, д.б.н., член-кор. НАН України, заступник директора з наукової роботи  
Телегеєв Г.Д. зав. відділу, с.н.с.  
Тихонкова І.О. с.н.с.  
секретар комітету конкурсних торгів:  
Санченко О.М. пров. інженер  
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів:                                                                  Філоненко В. В.  
зав. відділу, д.б.н., професор 

 


