ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№
від /8-1. 04 , 2016 року.
1 .Замовник:
1.1. Найменування: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1.2. Код за ЄДРІІОУ: 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 36.00.2 (65111000-4) - обробляння та розподіляння води трубопроводами
((за кодом CPV за ДК 021:2015 - 65111000-4 - розподіл питної води) - послуги з водопостачання)
-828114 м3
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 828 114 м3.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресами Замовника.
2.4. С ірок 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,
розмішеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №093535, ВДЗ
№63(01.04.2016) від 01.04.2016р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №093535/1, ВДЗ
№63(01.04.2016) від 01.04.2016р.
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: №094056, ВДЗ №64(04.04.2016) від 04.04.2016р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №105730, ВДЗ
№77(21.04.2016) від 21.04.2016р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 29.03.2016р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 31.03.2016р., 15:00, 01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 60.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 3 806
011 (три мільйони вісімсот шість тисяч одинадцять) грн. 94 коп. (з ПДВ).
7 Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ «АК «Київводоканал»;
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 03327664;
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а, тел.: (044) 28014-35.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
18,04.2016 p., З 806 011 (три мільйони вісімсот шість тисяч одинадцять) грн. 94 коп. (з 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 п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України.
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професор юридичного факультету

Д.О. Гетманцев

секретар комітету з конкурсних торгів

\

М.В. Голованенко

