ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 03.03.2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад “Херсонське
морехідне училищ е рибної промисловості ”
1.2. Код за С Д Р П О У . 39456037
1.3. М ісцезнаходження, вул. Леніна, 55, м. Херсон, 73025
1А . Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати з в ’язок з учасниками
(прізвище, ім ’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного з в ’язку, електронна адреса).
Аіі гоненко М арина Іванівна - заступник начальника училищ а з
економіки, голова комітету з конкурсних торгів, вул. Леніна, 55, м.Херсон,
73025, тел.(0552) 22-35-41,; факс (0552) 49-14-70,
е шаіі:
т с геЬосїка223541@икг.пе{
2. Л редм ет закупівлі.
2.1. Найменування, (код 35.11.1) Енергія електрична
Л ет 1 - енергія електрична для населення, яке проживає у гуртожитках;
Л ет 2 - енергія електрична для бю джетних установ (адміністративногосподарчі
будівлі,
навчальні
корпуси,
лабораторії,
орендовані
приміщ ення, тощо);
Л ет 3 - енергія електрична для технічних потреб (освітлення дворів,
сходів).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
254 тис. кВг, в тому числі по лотах:
Л ет 1 - 100 гис. кВт;
Л ет 2 - 150 гис. кВт;
Л ет 3 - 4 тис. кВт.
2.2. Місце поставки товарів, виконання
робіт чи надання послуг.
Л ет 1 - вул. Леніна, 55, м. Херсон;
Л ет 2 - вул. Леніна, 55, м. Херсон;
Л ет 3 - вул. Л. Толстого, 1, м. Херсон
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2016 рік
3. нформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайга, на якому замовником додатково розміщувалася
іноормація
про
застосування
переговорної
процедури
закупівлі.
лу\ лу.ЛзЬегз.сот.иа
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщ еної на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. Оголош ення № 003129, "ВДЗ" 3(06.01.2016) від 06.01.2016
(Т МІ)
3.3. Дата оприлю днення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
пи гань закупівель. 06.01.2016, №003129/1 .еіос
З А . Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на

веб-порталі У повноваженого органу з питань закупівель. Оголош ення.
ЛІ» №7222, "ВДЗ" 7(14.01.2016) від 14.01.2016 (ТРП)
3.5. Дата оприлю днення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі, розміщ еної на веб-порталі Уповноваженого
ор ану з питань закупівель. О голош ення № 058965, "ВДЗ" № 40(29.02.2016)
вії 29,02.2016 (ТРП)
4. Дата відправлення запрош ення до участі в проведенні процедури закупівлі.
30 12.2015 року.
5. нформація щ одо проведення переговорів (дата, час, місце).
31 12.2015 на 09-00, вул. Леніна, 55, м.Херсон
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану
вартість): 423 140,00 гри. (чотириста двадцять три тисячі сто сорок грн) з
урахуванням ПДВ. В тім рахунку по лотам:
Л ет 1 - 3 8 0 0 0 ,0 0 грн. (тридцять вісім тисяч грн) з урахуванням ПДВ
Л ет 2 - 382500,00
грн. (триста вісімдесят дві тисячі п’ятсот грн.) з
урахуванням ПДВ
Л ет 3 - 2640,00 грн. (дві тисячі шістсот сорок грн.) з урахуванням ПДВ.
7. нформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім ’я, по батькові.
Публічне
акціонерне
товариство
«Енергопостачальна
компанія
«Херсонобленерго» в особі його структурного підрозділу - Херсонського
міжрайонного відділення енергозбугу
7.2. Код за ЄД РП О У /реєстраційний номер облікової картки платника податків.
38 і 51729
7.3. М ісцезнаходження, телефон, телефакс. 73003, м. Херсон, вул. Песгеля, 5,
тел. (0552) 26-45-14.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю.
Дата укладання договору про закупівлю: 24.02.2016 року
Сума визначена в договорі про закупівлю: 423 140,00 грн. з урахуванням
ПДВ. В тім рахунку по лотам:
Л ет 1 - 3 8 0 0 0 ,0 0 грн. з урахуванням ПДВ
Лс т 2 - 382500,00 грн. з урахуванням П ДВ
Лс т 3 - 2640,00 грн. з урахуванням ПДВ.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі.
10 Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про
здійснення державних закупівель".
• Докум енти,
що
підтверджують
відповідність
учасника
кваліфікаційним
критеріям відповідно до пункту 3 статті 16 Закону
України-. «П ро здійснення державних закупівель»
при
проведенні
пе теговорної процедури закупівлі енергії електричної - не вимагаються.
11 Інша інформація.
П ричини якими керувався замовник при визначені переговорної процедури
закупівлі : відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на
ві; повідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено

З одним ггоетачШьнйком, за відсутності при цьому альтернативи (підпункт 2
п\ ікту 2 статті;39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).
12 Склад комітету з конкурсних торгів:
Ал яб'гва Ольга ; в. о. засіл пника
Аг: атоліївна
і начальника з
,
і адмініетративноі господарської роботи

Член
комітету з конкурсних
торгів

М псько Лідія
Олександрівна

економіст

Член
комітету з конкурсних
торгів

Ш іагша
Те гяна
Аг дріївна

завідувач гуртожитку.

Член
комітету з конкурсних
торгів

Лез ко Ганна
Ми колаївна

головний бухгалтер.

Член
комітету з конкурсних
торгів

Би ков Андрій
Ва щмовнч

юрисконсульт

Член
комітету з конкурсних
торгів

Го юва
ко: /гітету з конкурсних тортів,
зас| тупник начальник»
уч їли т а з економіки

Сесретар
комітету з конкурсних торпв,
юрис-консульт
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Ан гоненко М арина Іванівна

'( і/

ЬСузнецовська Наталя Миколаївна

