ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення 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.
2. Джерело фінансування закупівлі. Співфінансування.
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. 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.

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

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

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

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено
інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі. www.cemrw.com.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель. 18.02.2016, 046632 у ВДЗ № 33(18.02.2016).
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. 18.02.2016, 046632/1.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
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результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
23.02.2016, 050991 у ВДЗ № 36(23.02.2016).

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури
закупівлі. 11.02.2016.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Публічне акціонерне товариство «Київобленерго».

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків. 23243188.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для
фізичної особи), телефон, телефакс.
Вул. Стеценка, 1-а, м. Київ, 04136, тел./факс (044) 494 43 20, Факс: (044) 443 03 04

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 18.02.2016.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 01.03.2016.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Лот 1 – 734 825,00 гривень з ПДВ
(цифрами)
Сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять п’ять гривень з ПДВ.
(словами)
Лот 2 – 1 213 200,00 гривень з ПДВ
(цифрами)
Один мільйон двісті тринадцять тисяч двісті гривень з ПДВ.

(словами)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
Лот 1 – 1,9073 грн. за 1 кВт.год.;
Лот 2 – 1,4906 грн. за 1 кВт.год..

8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.
Голова комітету з конкурсних торгів –
заступник директора

Ю.І. Рейхтман

