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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 

15.09.2014  № 1106 
ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі 
1. Замовник. 
1.1. Найменування. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417503 
1.3. Місцезнаходження. 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35225201009914 ГУДКСУ м. Києва, адреса 01033, 
м. Київ, вул. Володимирська, 69-А, МФО 820019 
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). 
Прізвище, ім’я, по батькові: Медвецький Іван Іванович 
Посада та адреса: заступник головного інженера, 03187 м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 
Телефон: (044) 526-55-01, факс: (044) 526-64-57 
Е-mail: ipmms@immsp.kiev.ua 
 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  
1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ 
 
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. 
www.immsp.kiev.ua 
 
4. Інформація про предмет закупівлі. 
4.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(код ДК 016:2010 - 35.30.1) постачання пари та гарячої води (теплопостачання) (код 35.30.11-
00.00)  
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 904,66 Гкал 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою Замовника 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень-грудень 2015 
 
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника 
(учасників), з яким (якими) проведено переговори. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВЕНЕРГО» в особі СВП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 01001, 
м. Київ, площа Івана Франка, 5, тел./факс: (044) 2394233 
 
6. Інформація про ціну пропозиції. 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень 00 коп.) з 
ПДВ; (1326,46 грн. за 1 Гкал з ПДВ) 
 
7. Умова застосування переговорної процедури. 
пункт 2 частини 2 статті 39 Закону: відсутності 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. 
 
 
 
Заступник директора       В.П. Клименко  


