
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ОГОЛОШЕННЯ  

про результати проведення торгів 

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

2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України.  

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі. 

4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі: : «Енергія електрична» (35.11.10-

00.00) за ДК 016:2010. 

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

- навчальний корпус, в обсязі 170,5 тис. кВт*годин, 

- гуртожиток, в обсязі 444,275 тис. кВт*годин; 

- реактивна енергія – 142,0 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: 

березень – грудень 2015 р.  

5. Інформування про процедуру закупівлі.  

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась 

інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): 

www.oridu.odessa.ua. 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель: №090366, "ВДЗ" №215(19.03.2015) від 19.03.2015 

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції 

конкурсних торгів: №100257, "ВДЗ" №222(30.03.2015) від 30.03.2015 

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про 

рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель: -. 

6. Результат проведення процедури закупівлі.  

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 20.03.2015 р.  

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 06.04.2015 р.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran17#n17


6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:  

дата прийняття рішення: -; 

підстава: -.  

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 485990,44 грн. з ПДВ. 

(чотириста вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто грн. 44 коп. з 

ПДВ). 

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1,6646 грн. за 1 

кВт*годину з ПДВ для навчального корпусу; 0,4194 грн. за 1 

кВт*годину з ПДВ для гуртожитку; 0,1116 грн. за 1 кВАр*годину з ПДВ 

за реактивну енергію. 

9. Інформація про переможця торгів.  

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ ЕК 

«Одесаобленерго» Південний РЕМ.   

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 00131713  

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для 

фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: вул. Миколи 

Боровського, 28 "б", м. Одеса, 65031. 

10. Інформація про рамкову угоду. 

10.1. Дата та номер рамкової угоди: -. 

10.2. Учасники рамкової угоди: -. 

10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -. 

 

 

Директор інституту                                                 М.М. Іжа  

  
 


