ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Приватне акціонерне товариство „Київспецтранс”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02772037
1.3. Місцезнаходження: 04208, м. Київ, пр-т Правди, 85
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.10 Електрична енергія
2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг.
ЛОТ 1 - 1459,0 тис. кВт
ЛОТ 2 - 3360,0 тис. кВт
ЛОТ 3 - 290,0 тис. кВт
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг
ЛОТ 1 - м. Київ, проспект Правди, 85
м. Київ, вул. Вербова, 6
м. Київ, вул. Вакуленчука, 4
м. Київ, вул. Кайсарова, 5
ЛОТ 2 - Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, Полігон № 5
ЛОТ 3 - Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, Полігон № 5
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2015рік
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу № 227 (06.04.2015) від
06.04.2015р., номер оголошення 105823.
5. Учасники-переможці:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
ЛОТ 1
Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО»
ЛОТ 2
ДЕРЖАВНЕ
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ
ОБЄДНАННЯ
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ЕНЕРГОЗБУТ»
лотз
Публічне акціонерне товариство «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
ЛОТ 1
00131305
ЛОТ 2
21721494
ЛОТЗ
23243188

53 . Місцезнаходження (ддя юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс:___________________________________________________________
ЛОТ 1
01001, м. Київ, пл. І.Франка, 5, тел. (044) 202-15-88
ЛОТ 2
01034, м. Київ, вул. Лисенко, 6, тел. (044) 465-42-21, факс 481-10-35
04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1а, телефон (044) 494-43-20
лотз
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):
ЛОТ 1
ЛОТ 2
ЛОТЗ

2 428 709 (два мільйони чотириста двадцять вісім тисяч сімсот дев’ять)
грн. 76 коп., в т.ч. ПДВ
5 593 190 (п’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто три тисячі сто дев’яносто)
грн. 40 коп., в т.ч. ПДВ
482 745 (чотириста вісімдесят дві тисячі сімсот сорок п’ять) грн. 60 коп., в
т.ч. ПДВ

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової
пропозиції): 03.04.2015 року
Л
8. Кінцевий строк укладення договору щю закупівлю: 24.04.2015 р.

Голова комітету з конкурсних торгів Голова Правління ПрАТ „ Київснецтраіїс”

М.В. Аралов

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Приватне акціонерне товариство “Київспецтранс”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02772037
1.3. Місцезнаходження: просп.Правди, 85, м.Київ, 04208
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): р/р 2600800990502 в ПАТ
КБ “ХРЕЩАТИК”, код банку 300670
1.5. Посадові особи замовника (генерального 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: Чирва Василь Іванович
Телефон: (044) 400-12-85
Тел./факс: (044)449-92-62
E-mail: chirva@kst.in.ua
Прізвище, ім’я, по батькові: Булавіна Анжела Миколаївна
Телефон: (044 )449-94-97
Тел./факс: (044)449-92-62
E-mail: Lawyer_Yasir@kst.in.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
900000 (дев’ятсот тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.kst.in.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 38.21.23-00.00 - спалювання безпечних відходів
(Спалювання безпечних відходів (послуги із знешкодження (термічного перероблення)
твердих побутових відходів)) - 10 000 тонн
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 10 000 тонн
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ або на відстані не
більше ніж 20 км від межі м. Києва
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: червень-грудень 2015 року
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: 04208, м. Київ, пр-т Правди, 85, каб.
212
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник)
вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається
6.2. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: 04208, м. Київ, пр-т Правди, 85, каб. 212
7.2. Строк: 03.06.2015р. 11.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: 04208, м. Київ, пр-т Правди, 85, актовий зал
8.2. Дата: 03.06.2015
8.3. Час: 13:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація:
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Чирва В.І., Заступник Голови комітету з конкурсних торгів, Член Пі влінвяТехнічний директор, тел. 400-12-85

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Приватне акціонерне товариство «Київспецтранс»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02772037
1.3. Місцезнаходження: 04208, м. Київ, проспект Правди, 85
1.4. Розрахунковий рахунок замовника: 2600800990502 в ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК», код
банку 300670
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, e-mail): Чирва Василь Іванович,
Член правління, заступник Голови комітету з конкурсних торгів, телефон (044) 400-12-85,
факс (044) 449-92-62; Булавіна Анжела Миколаївна, провідний юрисконсульт, секретар
комітету з конкурсних торгів, телефон (044) 449-94-96.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ):
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі
(не для друку, не для оприлюднення): 8 600 000 (вісім мільйонів шістсот) гри. 00 коп., в
т.ч. ПДВ 20% - 1 433 333 (один мільйон чотириста тридцять три) грн. 33 коп.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.kst.in.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.10 Електрична енергія
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 - 1459,0 тис. кВт
ЛОТ 2 - 3360,0 тис. кВт
ЛОТ 3 - 290,0 тис. кВт
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1- м. Київ, проспект Правди, 85
м. Київ, вул. Вербова, 6
м. Київ, вул. Вакуленчука, 4

м. Київ, вул. Кайсарова, 5
ЛОТ 2 - Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, Полігон № 5
ЛОТ 3 - Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, Полігон № 5
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:
ЛОТ 1 —Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО», 01001, м. Київ, пл. І.Франка, 5, тел.
(044) 202-15-88
ЛОТ 2 - ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБЄДНАННЯ
«ПІВДЕННОЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЕНЕРГОЗБУТ» , 01034, м. Київ,
вул.. Лисенко, 6, тел. (044) 465-42-21, факс 481-10-35
ЛОТ 3 - Публічне акціонерне товариство «КИЇВОБЛЕНЕРГО», 04136, м. Київ, вул. Стеценка,
буд. 1а, телефон (044)494-43-20
7. Ціна пропозиції:
ЛОТ 1 - 2 428 709 (два мільйони чотириста двадцять вісім тисяч сімсот дев’ять ) грн. 76
коп., в т.ч. ПДВ.
ЛОТ 2 - 5 593 190 (п’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто три тисячі сто дев’яносто) грн. 40
коп., в т.ч. ПДВ.
ЛОТ 3 - 428 745 (чотириста двадцять вісім тисяч сімсот сорок п’ять) грн. 60 коп., в т.ч. ПДВ.
8. Умова застосування переговорної процедури: згідно вимог частини 2 п. 2 ст. 39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 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.
Додаткова інформація: Довідки за телефонами: (044) 400-12-85,449-94-97.
Заступник Голови комітету з конкурсних торгів - Член правійння, технічний директор ПрАТ
«Київспецтранс».

Голова комітету з конкурсних торгів

М.В. Аралов

