
 

ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№  1 від  17.03.2014 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417093. 

1.3. Місцезнаходження: м Київ, вул. Богомольця, 4, 01024. 

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): головний інженер інституту Венгренюк Артем 

Васильович, тел. (044) 256-24-02; головний юрисконсульт Коваленко Сергій 

Олександрович, тел. (044) 256-2409. 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ) Національна академія наук України ЄДРПОУ 00019270. 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального та спеціального фондів 

держбюджету. 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування: електрична енергія, код : 35.11.1 

3.2. Кількість товару, або обсяг виконаних робіт чи надання послуг: 403583,0  кВт. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Київ, вул. Богомольця,  

4; 01024. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з моменту укладання 

договору по 31 грудня 2014р. 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника: 

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

розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 

www.tender.me.gov.ua . 

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) :  www.biph.kiеv.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 та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України: №10(856) 03.02.2014 р.; № 031720. 

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

одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань 

державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в 

одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України : 03.02.2014 р.; 031720/1. 

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: №13(859) 13.02.2014; 

№053066.  

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 економічного розвитку і торгівлі України: №21 (867) 13.03.2014, №079229.  

http://www.tender.me.gov.ua/
http://www.biph.kiеv.ua/


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 економічного розвитку і торгівлі 

України. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 24.01.2014р. 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 30.01.2014 року, 10.00, 

м.Київ, вул. Богомольця, 4. 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):  

     500 000,00 грн (пятсот тисяч гривень 00коп) 

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/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

00131305. 

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

58-79. 

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  

04.03.2013р. 500 000,00 грн (пятсот тисяч гривень 00коп). 

10. Ціна за одиницю товару. 

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного 

учасника (якщо таке мало місце). 

12. Учасник надав довідки про відповідність встановленим законодавством вимогам  та 

документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно 

до ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

13. Інша інформація. 

14. Склад комітету конкурсних торгів.  

 

Члени комітету:    

                                                              _________________     Сініков В.М.  

        _________________    Коваленко С.О.  

                       _________________ Лата Н.В.   

                              _________________  Золотуха О.П. 

Секретар комітету                             _________________     Коляда Ю.М. 

  

Голова комітету з конкурсних торгів    _________________     Войтенко Н.В. 

 


