
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник.  

1.1. Найменування: Одеський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України.  

1.2. Код за ЄДРПОУ: 23213365.  

1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Генуезька, 22, 65009.  

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211001001032, 35226201001032 ГУДКСУ в 

Одеській області, МФО 828011 

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) Насипаний Віталій Іванович – 

секретар комітету з конкурсних торгів, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 101, тел. 

(048)70597-81, Nasvit@oridu.odessa.ua. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі: 80000,00 грн. (вісімдесят  тисяч п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ.  

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю: www.oridu.odessa.ua. 

4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі: «Енергія електрична» (35.11.1) за ДК 016:2010. 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

- навчальний корпус, в обсязі 26,0 тис. кВт*годин, 

- гуртожиток, в обсязі 67,0 тис. кВт*годин; 

- реактивна енергія – 21,1 тис. кВАр*годин. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

Навчальний корпус, вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009; 

Гуртожиток, вул. Генуезька, 22 , м. Одеса, 65009.  

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 р.  

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: ПАТ ЕК «Одесаобленерго» 

Південний РЕМ; ЄДРПОУ 00131713; вул. Миколи Боровського, 28 "б", м. Одеса, 65031. 

6. Інформація про ціну пропозиції: 79995,95 грн. (сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто п’ять грн. 95 коп). з ПДВ, згідно тарифів 1,8250 грн. за 1 кВт*годину з ПДВ для 

навчального корпусу; 0,4560 грн. за 1 кВт*годину з ПДВ для гуртожитку; 0,0945 грн. 

за 1 кВАр*годину з ПДВ за реактивну енергію.  

7. Умова застосування переговорної процедури: переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником відповідно п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» 2) у разі 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: – .  

 

Директор інституту                                                 М.М. Іжа  

 
 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran12#n12

