
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 

і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ЗВІТ  
про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ 1 від 20.02.2015 року 

1. Замовник.  
1.1. Найменування – Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон». 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 38286313 
1.3. Місцезнаходження – Київська обл., м. Біла Церква, вул. Молодіжна, 36, 09100 
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) – Багров Олександр Сергійович   - головний інженер, вул. 
Молодіжна, 36, 09100, тел. (04563) 7-73-23, lodovaarena@ukr.net.  
 
2. Предмет закупівлі.  
2.1. Найменування - ДК 016:2010 – 35.11.1 Енергія електрична: (послуги з постачання 
електроенергії нежитлового приміщення Комунального закладу Білоцерківської міської ради 
«Льодовий стадіон»). 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг   – 1 200 тис. кВт/год. 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг -  Київська обл., м. Біла Церква, 
вул.. Молодіжна, 36 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – до кінця 2015 року 
 
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
застосування переговорної процедури закупівлі - www.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  - 02.02.2015 року, № 
оголошення 033471, «ВДЗ» 182 (02.02.2015) від  02.02.2015 
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - 02.02.2015 року, № 
оголошення 033471/1, «ВДЗ» 182 (02.02.2015) від  02.02.2015 
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 - 06.02.2015 року, № оголошення №038935, "ВДЗ" №186(06.02.2015) 
від 06.02.2015  
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - 20.02.2015 
року, № оголошення 059818, «Вісник державних закупівель» № 197(20.02.2015)  
 
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі – 28.01.2015 року. 
 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) -  29.01.2015 року о 10 год. 00 хв. 
за адресою: м. Біла Церква, вул. Молодіжна, 36, 2 поверх, кабінет адміністрації комунального 
закладу Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон». 
 
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
1 902 360,00 грн. (один мільйон дев’ятсот дві тисячі триста шістдесят грн.00 коп.) з ПДВ, в 
тому числі за кошти місцевого бюджету на суму: 400 000,00 грн. (чотириста тисяч грн.00 коп.); 
за кошти підприємства на суму: 1 502 360,00 грн. (один мільйон п’ятсот дві  тисячі триста 
шістдесят грн.00 коп.). 
 



7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові - Публічне акціонерне товариство 
«Київобленерго». 
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 23243188. 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс -  м. Київ-136, вул. Стеценка, 1-а, 04136, тел. 
(044)442-25-01, факс (044)443-03-04. 
 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю -  
17.02.2015 ,    1 902 360,00 грн. (один мільйон дев’ятсот дві тисячі триста шістдесят грн.00 коп.) 
з ПДВ, в тому числі за кошти місцевого бюджету на суму: 400 000,00 грн. (чотириста тисяч 
грн.00 коп.); за кошти підприємства на суму: 1 502 360,00 грн. (один мільйон п’ятсот дві  тисячі 
триста шістдесят грн.00 коп.). 
 
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"  – учасник 
подав всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям 
відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам 
 
11. Інша інформація -  Умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є згідно 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 укладено лише з одним постачальником за відсутності при цьому альтернативи. 
      Відповідно до переліку суб’єктів природних монополій Київської області Публічне 
акціонерне товариство «Київобленерго» займає монопольне (домінуюче) становище на  ринку 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом  в межах території Київської області. 
 
12. Склад комітету конкурсних торгів 
 

Гориславська А.К.  
Піголь Г.М.  
Рєзнікова А.П.  
Урс А.М.  

Голова комітету з конкурсних торгів                                                      Багров О.С. 
 
 
 
 
Однорог Т.А  – тел.. 098 333 25 28  - головний бухгалтер, член комітету з конкурсних торгів 

 
 
 
 


