
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення процедури закупівлі 

в одного учасника  

 

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

Національна академія наук України; код за ЄДРПОУ 00019270 

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти держбюджету, власні кошти. 

 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі:  Енергія електрична (Код 35.11.1 за ДК 016-2010) 

 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 410 000,0 кВт 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 03680, МСП-680,  м.Київ, вул. Акад. 

Заболотного, 150 

3.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг: 01.01.2014 р. - 31.12.2014 р. 

4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 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 розміщення): http://www.imbg.org.ua    

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель: „ВДЗ” 91(834) 18.11.2013 р.; № 196494 ТРП 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом 

України “Про здійснення державних закупівель”). - 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, 

розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 196494/1.doc від 

18.11.2013 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 „ВДЗ” 92(835) 21.11.2013 р. №201485 ТРП 

 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 05.11.2013 р. 

 

6.  Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:  

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

6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305. 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

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

 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника. 

19.11.2013р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 09.01.2014 р. 

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=35.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=35.30.1
http://www.tender.me.gov.ua/
http://www.imbg.org.ua/


  1 746 834,9 грн.; 
  (цифрами) 

(один мільйон сімсот сорок шість тисяч вісімсот тридцять чотири грн. дев’яносто коп.) з ПДВ. 

                               (словами) 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). - 

7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена: 

7.5.1. Дата прийняття рішення. 

7.5.2. Причини. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

зав.відділу                                                                                                       В.В.Філоненко 

 


