ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ / £ від 0 * 0 * . 2016 року.
1. Замовник:
1.1. 1Іайменування: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02070944.
1.3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
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, електронна адреса): перший проректор, голова комітету з конкурсних
торгів - Закусило Олег Каленикович; Комітет з конкурсних торгів, телефон/факс: (044) 23934-82, e-mail: knu_tender@ukr.net.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: код 06.20.1 (09123000-7) - газ природний, скраплений або в газоподібному
стані ((за кодом CPV за ДК 021:2015 - 09123000-7 - природний газ) - природний газ для
обсерваторії) - 7 800 м3
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7 800 м3
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресами Замовника.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень - грудень 2016р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі: tender.me.gov.ua.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №064077, ВДЗ
№42(02.03.2016) від 02.03.2016р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №064077/1, ВДЗ
№42(02.03.2016) від 02.03.2016р.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель: №066030, ВДЗ №43(03.03.2016) від 03.03.2016р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №097265, ВДЗ
№67(07.04.2016) від 07.04.2016р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 29.02.2016р„
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 01.03.2016p.s 09:50, 01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 60.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
61 733 (шістдесят одна тисяча сімсот тпилцять три) грн. 88 коп.Гз ТТШУ>.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю
“КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ”;
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39592941;
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 04108, м. Київ, просп„ Свободи, 2 г, літ. А, тел.: (044)
205-53-41.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
06.04.2016 p., 61 733 (шістдесят одна тисяча сімсот тридцять три) грн. 88 коп.Гз ПДВ) .

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі:
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством
вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: відповідає
встановленим вимогам.
11. Інша інформація, закупівля застосовується на підставі пункту 2 ч. 2 ст. 39 Закону України.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
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В.П. Макаренко

начальник ЮВ

1.В. Саленко

головний бухгалтер

В.П. Денисенко

начальник ПФВ

О.Б. Білявська

заступник голови первинної
профспілкової організації

Д.Ф. Чомко

начальник відділу укладання
та супроводу договорів

О.Б. Петраш

начальник інформаційнообчислювального центру

Ю.В. Бойко

професор юридичного факультету

Д.О. Гетманцев

секретар комітету з конкурсних торгів
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М.В. Голованенко

