ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-11-25-007736-a
Дата формування звіту: 10 грудня 2021

Найменування замовника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"УКРЕНЕРГО"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

00100227

Місцезнаходження замовника:

вул. С.Петлюри, 25, м. Київ, Київ, Київська область,
01032, Україна

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

39510000-0 Вироби домашнього текстилю Жалюзі
(Східне ТУОМ)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:39510000-0: Вироби домашнього
текстилю

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Жалюзі вертикальні,
поліестер/ тканина,
ширина ламелі
127мм

ДК 021:2015:
39510000-0 — Вироби
домашнього текстилю

9.98 метри
квадратні

вул. Войнич,
буд. 2,
Маріуполь,
Донецька
область, 87528,
Україна

до 17 грудня
2021

Вид закупівлі:
Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:
Кількість учасників закупівлі:

Процедура

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

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

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

ФОП "ЗАДОРОЖНИЙ
ВАСИЛЬ
ВОЛОДИМИРОВИЧ"

1,00 UAH з ПДВ

1,00 UAH з
ПДВ

ФОП "ЖИЛЕНКО ЮРІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ"

2 994,00 UAH з
ПДВ

2 994,00 UAH
з ПДВ

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

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

01.12.2021 09:44

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

09 грудня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 994,00 UAH

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "ЖИЛЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТОПОЛЯ-3, будинок 54,
квартира 40, місто Дніпро, Дніпропетровська
область, 49041, Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

23-237379-21

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%

