
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 
 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі: електрична енергія, код 40.10.1 за ДК 016-97.  
3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 1175000 кВт 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 03680, МСП-680,  м.Київ, вул. Акад. 
Заболотного, 150 
 
4. 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: http://www.imbg.org.ua    

4.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі в одного учасника, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
№13/10(615/10) 30.01.2012 р.; № 057317. 
4.4. 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.; 
4.5. Повідомлення про акцепт: №063505, „ВДЗ” 14/10 (616/10) від 01.02.2012 р. 

 

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

 

6. Інформація про запрошеного учасника процедури закупівлі: 

 
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство “Київенерго”. 
6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 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 укладення договору про закупівлю: 16.02.2012 р. 

7.2. Ціна договору про закупівлю:  1263642,00 грн.; 
                (цифрами) 

один мільйон двісті шістдесят три тисячі шістсот сорок дві гривні з ПДВ  
                                                (словами) 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
зав.відділу                                                                                                       В.В.Філоненко 
 


