ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 08.02.2016
1. Замовник:
1.1. Найменування. Інститут захисту рослин НААН
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05523406
1.3. Місцезнаходження. 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 33
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).
Ретьман Сергій Васильович, заступник директора з наукової роботи, голова
комітету з конкурсних торгів,
тел.: (044) 257-11-24, факс (044) 257-21-85.
e-mail: plant_prot@ukr.net
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування. ДК 016:2010 35.11.1 "Енергія електрична" (ДК 021:2015
09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія))
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
200000 кВтгод
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою
замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січеньгрудень 2016 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася
інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
http://ipp.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. №014458, "ВДЗ" №13(21.01.2016) від 21.01.2016
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. 014458/1 від 21.01.2016
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. №018854, "ВДЗ"
№16(26.01.2016) від 26.01.2016
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель. №032433, "ВДЗ" №24(05.02.2016) від 05.02.2016
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
15.01.2016

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 18.01.2016, 11оо,
м. Київ
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 381460,00 грн.
(триста вісімдесят одна тисяча чотириста шістдесят грн. 00 коп) (з врахуванням
ПДВ);
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПАТ “КИЇВЕНЕРГо”
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків..
00131305
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. пл.Франка, 5, м.Київ 01001, тел.
(044) 201-07-16
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю. 02.02.2016; 381460,00 грн. (триста вісімдесят одна тисяча чотириста
шістдесят грн. 00 коп) врахуванням 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".
Згідно з ст. 16 ч. 3 п. 2 кваліфікаційні критерії не встановлювались.
Учасником надані наступні документи.
1) Статут ПАТ «Київенерго», затверджений 22.04.2013
2) Витяг з ЄДРПОУ від 30.09.2013 про реєстрацію ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
3) Ліцензія серія АГ № 578468, видана НКРЕ на постачання електричної
енергії за регульованим тарифом, дата видачі 14.07.2011
4) Ліцензія серія АГ № 578469, видана НКРЕ на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами, дата видачі
14.07.2011
5) Ліцензія серія АГ № 500347, видана НКРЕ на виробництво електричної
енергії, дата видачі 04.05.2011
6) Довідка про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) від
13.02.2012 №104/29-019
7) Свідоцтво № 100335247 НБ №320559 про реєстрацію платника податку
на додану вартість.
8) Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А 01 № 769840,
дата реєстрації 12.04.2003, дата заміни свідоцтва 13.04.11 .
11. Інша інформація.
Переговорна процедура закупівлі вибрана відповідно до п.2 ч.2 ст.39
Закону України «Про здійснення державних закупівель» відсутність
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладений лише з одним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Законом України від 20.04.2000 р. № 1682 «Про природні монополії» (із
змінами і доповненнями) регулюється діяльність суб’єктів природних
монополій, в тому числі щодо постачання електричної енергії.
Відповідно до пункту 127 Зведеного переліку суб’єктів природних
монополій станом на 06.01.2016 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131305,
адреса: м. Київ, пл. Івана Франка, 5, 01001) є суб'єктом природних монополій,
яке займає монопольне становище на ринку передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами на території міста Києва
відповідно
до
постанови
НКРЕ
від
25.06.2015
№
1844
(http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=113896&schema=main)
З метою забезпечення електричною енергією приміщення Інституту
захисту рослин НААН підключені до мережі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Таким
чином, у зв'язку з відсутністю альтернативи, забезпечення електричною
енергією приміщень Інституту захисту рослин НААН
за його
місцезнаходженням може бути здійснено лише певним постачальником – ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО».
12. Склад комітету конкурсних торгів: Ретьман С.В., заступник директора
з наукової роботи; Штукмейстер В.Ю., заступник директора з маркетингу і
господарської діяльності; Колеснікова О.М., провідний інженер з МТЗ відділу
НТЗ; Шевчук
О.В., провідний науковий співробітник лабораторії
фітопатології; Власова О.Г., завідувач лабораторії токсикології пестицидів;
Стригун О.О., завідувач лабораторії ентомології та стійкості с.-г. культур до
шкідників; Рожен О.В., юрисконсульт; Федас О.І, провідний фахівець відділу
НТЗ.
Заступник директора з наукової роботи,
голова комітету з конкурсних торгів
Інституту захисту рослин НААН

С.В.Ретьман

