
ІНФОРМАЦІЯ  

про застосування переговорної процедури закупівлі 
1. Замовник. 

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

України 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417101 

1.3. Місцезнаходження. 03680, м. Київ, вул. акад. Заболотного, 150 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35210001012923; 35225201012923 Банк ГУДКСУ м. 

Києва, УДКСУ в Голосіївському р-ні м. Києва, МФО 820019   

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, електронна адреса). 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; 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

2682750,0 грн. (два мільйони шістсот вісімдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю. http://www.imbg.org.ua    

4. Інформація про предмет закупівлі. 

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

2010) 

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

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

Заболотного, 150 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2016 р.-31.12.2016 р. 

5. 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 

6. Інформація про ціну пропозиції. 2682750,0 грн. (два мільйони шістсот вісімдесят дві 

тисячі сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ. 1.825 грн./квт 

7. Умова застосування переговорної процедури. 

Пункт два частини другої статті 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель”. 

2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, 

внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за 

відсутності при цьому альтернативи; 

8. Додаткова інформація. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

зав.відділу                                                                                                       В.В.Філоненко 
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