ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від 21.03.2016 року
1. Замовник.
1:1. Найменування. Державний вищий навчальний заклад “Херсонське
морехідне училище рибної промисловості ”
1.2. Код за ЄДРПОУ. 39456037
1.3. Місцезнаходження, вул. Леніна, 55, м. Херсон, 73025
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).
Антоненко Марина Іванівна - заступник начальника училища 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:
тогеЬосіка223541 @икг.пеі
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування, код за ДК 016-2010 35.30.1 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води ( код за ДК 021-2015 09320000-8 Пара,
гаряча вода та пов’язана продукція)(Пара та гаряча вода;постачання пари
та гарячої води) (2 лоти):
Лот 1 —Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води;
Лот 2 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг,
лот 1 - 120,8 Гкал
Лот 2 - 876,04 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Лот 1 - за місцем знаходження будинків замовника
Лот 2 - за місцем знаходження будинків замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2016 рік
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася
інформація
про
застосування
переговорної
процедури
закупівлі.
\у^ул¥.їепс1ег.те.£0у.иа
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. Оголошення №064947, "ВДЗ” №42(02.03.2016) від
02.03.2016
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель. 02.03.2016, №064947/1.сіос
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. Оголошення
№070806, "ВДЗ" №46(10.03.2016) від 10.03.2016
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого
органу
з
питань
закупівель.
Оголошення
№080206, "ВДЗ" №53(18.03.2016) від 18.03.2016
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
24.02.2016 року.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).
29.02.2016 на 09-00, вул. Леніна, 55, м.Херсон
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану
вартість):
Лот 1 - 84625,24 грн. (вісімдесят чотири тисячі шістсот двадцять п’ять
грн.. 24 коп.) з урахуванням ПДВ
Лот 2 - 1393374,76 грн. (один мільйон триста дев’яносто три тисячі триста
сімдесят чотири грн. 76 коп.) з урахуванням ПДВ
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Міське комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
31653320
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Острівське шосе,1 м. Херсон,
73019 тел.: 0552410170
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю.
Дата укладання договору про закупівлю: 16.03.2016 року.
Сума визначена в договорі про закупівлю:
Лот 1 - 84625,24 грн. з урахуванням ПДВ
Лот 2 - 1393374,76 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".
Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям відповідно до пункту 3 статті 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» при проведенні переговорної процедури закупівлі пари
та гарячої води; постачання пари та гарячої води - не вимагаються.
11. Інша інформація.
Причини якими керувався замовник при визначені переговорної процедури
закупівлі : відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на
відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено
з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи (підпункт 2
пункту 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

Застосування скороченої переговорної процедури закупівлі відповідно до
абзацу 2 пункту 3 статті 39 Закону України « Про здійснення державних
закупівель»: замовник має право укласти договір про закупівлю за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше
ніж через п’ять днів , у разі закупівлі централізованого постачання теплової
енергії, з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Аляб’єва Ольга в.о.заступни-ка
начальника з
Анатоліївна
адмі ні стративногосподарської роботи

Член
комітету з конкурсних
торгів

Мисько Лідія
Олександрівна

економіст

Член
комітету з конкурсних
торгів

Биков Андрій
Вадимович

юрисконсульт

Шпагіна
Тетяна
Андріївна

завідувач гуртожитку.

Член
комітету з конкурсних
торгів
Член
комітету з конкурсних
торгів

Левко Ганна
Миколаївна

головний бухгалтер.

Голова
4
г
V
комітету з конкурсних торгів,
заступник начальни ка ■
училища з економіки

Секретар
комітету з конкурсних торгів,
фахівець з державних закупівель

/
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Член
комітету з конкурсних
торгів

Антоненко Марина Іванівна
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Кузнецовська Наталя Миколаївна

