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ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі 

 

 
1. Замовник. 

1.1. Найменування: Інститут технічної теплофізики НАН України. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417118. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Желябова, 2А, кім. № 221, м. Київ, 03057. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35222202016749, 35217002016749 в ГУ ДКСУ 

у м. Києві, код банку 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 пошта): Євсютін Ігор Євгенович,            

заст. директора з загальних питань ІТТФ НАН України, вул. Желябова, 2А, кім. № 221, 

м. Київ, 03057, тел.: (044) 456-64-98; факс (044) 456-60-91; evsyutin1950@gmail.com 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі: 3 006 800,00 грн. (з ПДВ) (Три мільйони шість тисяч вісімсот грн., 00 коп. з ПДВ); 

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

закупівлю : www.ittf.kiev.ua. 

4.Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі: Код 35.30.1 - Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої води.  

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 000 Гкал. 

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

місцезнаходженням замовника, вул. Желябова, 2А, м. Київ, 03057. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: З 1 січня по 31 

грудня 2016 р. 

5. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким 

проведено переговори: Публічне акціонерне товариство «Київенерго», пл. І. Франка, 5, 

м. Київ, 01001, тел.: (044) 202-15-88, телефакс (044) 207-60-60. 

6. Інформація про ціну пропозиції: 3 006 800,00 грн. (з ПДВ) (Три мільйони шість 

тисяч вісімсот грн., 00 коп. з ПДВ). 

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:  

Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 

10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39) – 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. 

 

http://www.ittf.kiev.ua/


8. Додаткова інформація: 

Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 

10.04.2014 р. застосовується переговорна процедура закупівлі (ч.2 ст.39). 
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Плахотня 453-28-52 


