
Протокол переговорів 

 

 по переговорній процедурі закупівлі за ДК 021:2015: 48810000-9 — Інформаційні 

системи (Пілотне впровадження системи автоматичного та диспетчерського управління 

і контролю міським зовнішнім освітленням в місті Києві).  

 

  

м.Київ                                                                                                                 23.11.2018 року 

 

ПРИСУТНІ: 

Представники КП «Інформатики» 

Голова тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету 

Члени тендерного комітету: 

 

Буряк І.П. 

Ступак К.Л. 

Комар Л.М. 

Лавриненко О.П. 

Логвинов Д.В. 

 

Представник ТОВ «Хідден Енержи ЮЕЙ»: 

Директор Львов Глеб Валерійович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Проведення переговорів щодо закупівлі за ДК 021:2015: 48810000-9 — Інформаційні 

системи (Пілотне впровадження системи автоматичного та диспетчерського управління 

і контролю міським зовнішнім освітленням в місті Києві).  

 

СЛУХАЛИ: 

Голову тендерного комітету КП «Інформатика» Буряка І.П., який повідомив, що 

відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 23.11.2018 № 238/18, згідно 

пункту 2 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» КП 

«Інформатика» має провести процедуру закупівлі за ДК 021:2015: 48810000-9 — 

Інформаційні системи (Пілотне впровадження системи автоматичного та 

диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в місті Києві). 

Очікуваною вартістю 49 768 398 (сорок дев’ять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч 

триста дев’яносто вісім) грн. 00 коп. з ПДВ із застосуванням переговорної процедури 

закупівлі. 

Також він повідомив, що для участі у переговорах запрошений директор ТОВ «Хідден 

Енержи ЮЕЙ» Львов Глеб Валерійович. 

 

Директора ТОВ «Хідден Енержи ЮЕЙ» Львов Глеб Валерійович, який повідомив, що 

вивчивши технічне завдання для даної закупівлі, ТОВ «Хідден Енержи ЮЕЙ» підтверджує 

спроможність поставити відповідне обладнання та надати послуги з його монтажу та 

налаштування. 

 

Після обговорення основних умов закупівлі, а саме: технічних умов, проекту договору, 

вартості, строків та місця поставки обладнання та надання послуг з його монтажу та 

налаштування за ДК 021:2015: 48810000-9 — Інформаційні системи (Пілотне 

впровадження системи автоматичного та диспетчерського управління і контролю 

міським зовнішнім освітленням в місті Києві) вирішено вважати переговори між КП 

«Інформатика» та  ТОВ «Хідден Енержи ЮЕЙ» такими, що здійснилися. 

 

Від замовника 

Члени тендерного комітету:  

Член тендерного комітету, 

Заступник начальника відділу технічного  

нагляду та контролю:       _____________ Д.В. Логвинов 



  

Член тендерного комітету, 

Заступник генерального директора 

з економіки та фінансів - головний бухгалтер:                    ____________ Л.М. Комар  

 

Член тендерного комітету, 

Старший інженер відділу технічного  

нагляду та контролю:                                                              ____________ О.П. Лавріненко  

 

Секретар тендерного комітету,  

Начальник відділу державних закупівель                            _____________К.Л. Ступак 

 

Голова тендерного комітету,  

Заступник генерального директора:                                     _____________ І.П. Буряк 

               М.П. 

 

Від учасника: 

 

Директор ТОВ «Хідден Енержи ЮЕЙ»       _______________Г.В. Львов  

 




