
ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Н аказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 3 від 10 березня 2015 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ КОР "Білоцерківський краєзнавчий музей";
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224436;
1.3. Місцезнаходження: 09117, Київська обл. м. Біла Церква, площа Соборна, 4,
КЗКОР "Білоцерківський краєзнавчий музей";
1.4. 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): Діденко Людмила Михашівна, директор музею, площа Соборна 4, м. Біла 
Церква, тел. (04563)5-55-52, bts-museum@ukr.net;
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: код Державного класифікатора продукції та послуг 06.20.1 -  Газ природний 
скраплений або в газоподібному стані (постачання та транспортування);
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 43970,00 (сорок три тис. д ев ’ятсот 
сімдесят) куб. м;
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Біла Церква, площа Соборна 4, до 
меж і розподілу балансової належності газопроводів;
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015року;
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування 
переговорної процедури закупівлі: www.tender.me.gov.ua, bkm.in.ua;
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
10.02.2015р. №043278, В Д З№188;
3.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
10.02.2015р. №043278, ВДЗ №188;
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 
переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель: 17.02.2015р. №054185, В Д З№194.;
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
06.03.2015 р. №077302, ВДЗ №207.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 03.02.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 05.02.2015 р. КЗ КОР «Білоцерківський 
краєзнавчий музей», м. Біла Церква, площа Соборна 4, 10.00 год.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 339000,00 грн.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ«Київоблгаз».
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25298224.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 09100, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 61, (04563)39-24-30;
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
02.03.2015 р. сума 339000, 00 грн.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі:
11. Інша інформація;
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова Комітету з конкурсних торгів директор
Білоцерківського краєзнавчого музею -Д ід ен ко  Л. М.
Заступник Голови Комітету з конкурсних торгів
заступник директора музею з наукової роботи -  Петренко В. В.
Члени комітету з конкурсних торгів:
Заступник директора з господарських nun 
Бухгалтер 
Секретар
Зав. науково-методичним відділом
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