
ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі  

 

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, м. Київ, вул. акад. Заболотного, 150 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35210001012923; 35225201012923 

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, e-mail). Філоненко Валерій Вікторович,  голова комітету з конкурсних 

торгів, зав. відділу; 03680, м. Київ, вул. акад. Заболотного, 150. тел./факс (044) 522-61-00, mail: 

filonenko@imbg.org.ua; 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 

Національна академія наук України; код за ЄДРПОУ 00019270 

 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі. кошти держбюджету, власні кошти. 

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для 

друку, не для оприлюднення). 2175894,0 грн. (два мільйони сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот 

дев’яносто чотири грн. 00 коп.) з ПДВ. 

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення). 

1,4802 грн. 

 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 

розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua  

 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у 

разі наявності). http://www.imbg.org.ua    

 

5. Інформація про предмет закупівлі:  

5.1. Найменування предмета закупівлі.  Енергія електрична (Код 35.11.10-00.00 за ДК 016-

2010) 

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 470 000,0 кВт 

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 03680, м.Київ, вул. акад. 

Заболотного, 150 

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2015 р. - 31.12.2015 р. 

 

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника 

(учасників), з яким (якими) проведено переговори. ПАТ “Київенерго”, 01001, м.Київ, пл. І. 

Франка, 5, тел.  (044) 201-58-79 

 

7. Ціна пропозиції:  2175894,0 грн. (два мільйони сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто 

чотири грн. 00 коп.) з ПДВ. 

7.1. Загальна ціна пропозиції. 2175894,0 грн. (два мільйони сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот 

дев’яносто чотири грн. 00 коп.) з ПДВ. 

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 1,4802 грн. 

 

8. Додаткова інформація.  

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

зав.відділу                                                                                                       В.В.Філоненко 
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