
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРЛІН'.. ;

Київський національний унюерсите | ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

1. Найменування замовника. Київський національний університет технологій та дизайну
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 02070890

Я3<. Конкре^а^назва п ^^м ета  закупівлі, код ДК 021:2015 - 09120000-6 - газове паливо 
(природний газ): лот 1 - ДК 021:2015 - 09123000-7 - природний газ; лот 2 - ДК 021:2015 - 
09123000-7 - природний газ

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності), код ДК 021:2015 - 09120000-6 - газове паливо (природний газ): лот 1 - ДК 
021:2015 - 09123000-7 - природний газ; лот 2 - ДК 021:2015 - 09123000-7 - природний газ

5. Кількість товарів. Лот 1 - 3 4  000 м3 та лот 2 -  1300 м3
6. Місце поставки товарів, лот 1 — м. Київ: вул. Кіквідзе, 13Б -  гуртожиток № 2; вул. 

Кіквідзе, 11 -Б -  гуртожиток № 6; вул. Кіквідзе, 33 -  гуртожиток № 3; вул. Кіквідзе, 35 -  
гуртожиток № 4; вул.. Лейпцизька, 16 -  гуртожиток №7; провул. П. Мирного, 5 -  гуртожиток 
№ 5, провулок Арсенальний,5, кв.32, вул.. М. Тимошенка, 2-Л -  гуртожиток № 8 

Лот 2 - м .  Київ, вул. Руданського, 2 -  гуртожиток.
7. Строк поставки товарів. Лот 1 , 2 -  січень -  грудень 2017 р.
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі.
ІІА-2017-02-20-000695-а
9. Кількість учасників процедури закупівлі. Один
10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) 

учасників процедури закупівлі.
Лот 1,2 -  ДО ЧІРНЕ ПІДПРИЄМ СТВО «КиївГазЕнерджі»

11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі 
застосування переговорної процедури закупівлі).

Лот 1 -  233 886,00 грн.
Лот 2 -  8 942,70 грн.

12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону.
13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам 

документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 
16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього Закону.

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. Лот 1,2- 20.02.2017р.
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в 

результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю).
16. Дата укладення договору про закупівлю. Лот 1,2 - 03.03.2017р.
17. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
Лот 1,2 -  ДО ЧІРНЕ ПІДПРИЄМ СТВО «КиївГазЕнерджі»
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

01103, м. Київ, вул.. Кіквідзе, будинок 4, літ «Б», тел../факс: (044) 495-04-05
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг).
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю.

Лот 1 -  233 886,00 грн.( двісті тридцять три тисячі вісімсот вісімдесят шість гри.. 00 коп.)
Лот 2 -  8 942,70 грн. (вісім тисяч дев’ятсот сорок дві тисячі грн.. 70 коп.)

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою 
укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами).

22. Ідентифікатор договору про закупівлю*. .

Голова тендерного комітету В. А. Товстик

Секретар тендерного комітету Л. В. Мурована


