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ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державне спеціалізоване підприємство «Центральне
підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»).

1.2. Код за ЄДРПОУ. 37197102.
1.3. Місцезнаходження. Вул. Кірова, 52, Київська обл., м. Чорнобиль, 07270.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.
КЕКВ 2281 ЗФ КПКВК 2408110 - р/р 35237042078117,
КЕКВ 2610 ЗФ КПКВК 2408090 - р/р 35231071078117,
КЕКВ 2610 ЗФ КПКВК 2408120 - р/р 35234001078117,
МФО 820172, банк Державна казначейська служба України м. Київ;
р/р 26002451138 в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», Іванківське відділення,
вул. І. Проскури, 9, Київська обл., смт. Іванків, 07200, МФО 380805.

1.5. 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). Сич Сергій Володимирович, заступник начальника ВМГЗ (секретар комітету з
конкурсних торгів), вул. Кірова, 52, каб. 2, Київська обл., м. Чорнобиль, 07270,
тел./факс (04593) 5-10-74, e-mail tk_complex@ukr.net.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана
вартість предмета закупівлі. 1948025,00 (Один мільйон дев’ятсот сорок вісім тисяч
двадцять п'ять) гривень.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю. www.cemrw.com.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. 35.11.1 (09310000-5, енергія
електрична), 2 лоти:
Лот 1 - енергія електрична для підтримки екологічно безпечного стану у зонах
відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення та для захоронення твердих
радіоактивних відходів в межах заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС;
Лот 2 – енергія електрична для комплексу «Вектор» та експлуатації його
об’єктів.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот 1 – 385 270 кВт.год.
Лот 2 – 813 900 кВт.год.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
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Лот 1 – м. Чорнобиль, Київська область, ПЗРВ «Буряківка» на території зони
відчуження.
Лот 2 – Комплекс виробництв «Вектор» на території зони відчуження.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Протягом 2016 року.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та
контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено
переговори. Публічне акціонерне товариство «Київобленерго», вул. Стеценка, 1-а,
м. Київ, 04136, тел./факс (044) 494 43 20, Факс: (044) 443 03 04

6. Інформація про ціну пропозиції.
Лот 1 – 734 825,00 гривень, 1,9073 грн. за 1 кВт.год.;
Лот 2 – 1 213 200,00 гривень, 1,4906 грн. за 1 кВт.год..

7. Умова застосування переговорної процедури. 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 укладено лише з одним постачальником, за відсутності при
цьому альтернативи).

8. Додаткова інформація. За додатковою інформацією звертатися до
уповноваженої особи – Сич Сергій Володимирович, (04593) 5-10-74.

Голова комітету з конкурсних торгів –
заступник директора

Ю.І. Рейхтман

