
ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 1 від 30.03.2015р. 
 
1. Замовник.  
1.1. Найменування. Комунальне підприємство виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» 
1.2. Код за ЄДРПОУ.  03768026. 
1.3. Місцезнаходження. 01001, м. Київ,  вул.. Хрещатик , буд.12 
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).  
Липейко Максим Олександрович – голова комітету з конкурсних торгів, 
заступник директора Комунального підприємства виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) 
«Спортивний комплекс», 01001 м. Київ, вул.. Хрещатик, 12, тел.. 
(097)3559532, (044)5434144, sportkomplex@ukr.net 
2. Предмет закупівлі.  
2.1. Найменування.  35.11.1 Енергія електрична. 
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.             
1 570 467,37 кВт 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  м. Київ,             
вул.  Міста Шаллет,6 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 
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. 
http://finaudit.kiev.ua 
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель. 11.03.2015,  "ВДЗ" №209 (11.03.2015), № 080711. 
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель.  11.03.2015,  "ВДЗ" №209 (11.03.2015), № 080711/1. 
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.  17.03.2015, "ВДЗ" 
№213 (17.03.2015),  № 087171. 
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель.  30.03.2015, "ВДЗ" № 222 (30.03.2015),  №  100506. 
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.  
25.02.2015,. 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).  04.03.2015 р., 
10:00,  м. Київ,  вул.  Міста Шаллет,6 



6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану 
вартість):  
2614200,00 грн. з ПДВ 
              (цифрами) 
 
Два мільйони шістсот чотирнадцять тисяч двісті грн., 00 коп..  
            (словами) 
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. м. Київ, пл. І. Франка, 5,             
т. (044) 202-15-88. 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 
закупівлю.  23.03.2015р. 
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”.  Документи, що підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям передбачених пунктом 
2 частини третьої статті 16 Закону наявні. 
11. Інша інформація.  
12. Склад комітету з конкурсних торгів: 
_________________________________________________________. 
          (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 
 
інженер- електронник КП «Спортивний комплекс», секретар комітету 
Чикало Д.І.________________________ 
 
заступник директора КП «Спортивний комплекс» 
Пилипчук С.М.________________________ 
   
бухалтер-касир КП «Спортивний комплекс» 
Харламова Л.В._______________________ 
 
адміністратор-чергова КП «Спортивний комплекс» 
Діденко М.П. ____________________ 
 
зав. господарством КП «Спортивний комплекс» 
Кузьменко А.М._______________________   
 
заступника директора КП «Спортивний комплекс», голова комітету з 
конкурсних торгів 
Липейко М.О. _____________________ 
  


