Звіт №2
від 04. 03.2013 року
про результати проведення процедури закупівель в одного учасника
послуг з постачання водяної пари, гарячої води (включно з
холодоагентами), (постачання теплової енергії).
1. Замовник:
1.1 Найменування: Національний музей «Меморіал пам΄яті жертв
голодоморів в Україні».
1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36588948.
1.3 Місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, Печерський р-н,
вул. Лаврська, 3.
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): Черкашин Геннадій Вадимович, головний енергетик
музею, член комітету з конкурсних торгів, 01601, Україна, м. Київ,
Печерський р-н, вул. Лаврська, 3, тел./факс (044)-254-45-88; e-mail:
memogolod@ ukr.net.
1.5 Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) - Міністерство Культури України,
ЄДРПОУ 37535703.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду державного
бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: (код.40.30.1) послуги з постачання водяної пари,
гарячої води (включно з холодоагентами), (постачання теплової енергії).
3.2. Кількість товару або обсяг виконаних робіт чи надання послуг.
228 Гігакалорії теплової енергії.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
01601, Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Лаврська, 3.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
січень-грудень 2013 року.
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) e-mail: memogolod@ ukr.net.

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: «28»
січня 2013 року, Вісник державних закупівель №8/3 (751/3), оголошення
№040005 (ТРП).
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 обгрунтування застосування процедури
закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України:
«28» січня 2013 року, оголошення №040005/1.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозицій за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель: «04» лютого 2013 року, Вісник державних
закупівель № 10 (753), оголошення № 043516 (ТРП).
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України: «04» березня 2013 року, Вісник державних
закупівель №18/2 (761/2), оголошення № 084332.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в
міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури
закупівлі: «25» січня 2013 року.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
«28» січня 2013 року, 12.00-13.00, Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 3,
01601, Національний музей «Меморіал пам΄яті жертв голодоморів в
Україні».
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
174600 грн. (цифрами);
сто сімдесят чотири тисячі шістсот гривень з ПДВ (словами).
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. Місце знаходження, телефон, телефакс: 01001, Україна, м. Київ,
площа Івана Франка, 5. тел./факс (044)201-07-88.
9. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі
про закупівлю: «04» березня 2013 року,
174600 грн. (сто сімдесят чотири тисячі шістсот гривень) з ПДВ
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в
одного учасника (якщо таке мало місце).
12. 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»:
Ліцензія видана Національною комісією регулювання електроенергетики
України (НКРЕ) Серія АГ № 500425 виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлювальних джерел енергії 21.07.2011 року № 1337.
Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг Серія АД № 041823
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами від 14.09.2012 року № 306.
Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг Серія АД № 041824 постачання
теплової енергії від 14.09.2012 №306.
Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг Серія АД № 041822
виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) від
14.09.2012 №306.
13. Інша інформація.
14. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів
комітету конкурсних торгів):

Прізвище,ім΄я, по батькові

Посада

Кульбачний Вадим Павлович

головний інженер

Ходус Інна Іванівна

заступник генерального директора з

Коток Неля Вікторівна

головний бухгалтер бухгалтерської
служби

Ляшенко Ярослава Володимирівна провідний екскурсовод
Черкашин Геннадій Вадимович

Голова комітету з конкурсних торгів
головний інженер

головний енергетик

В.П.КУЛЬБАЧНИЙ

