ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
N _1_ від _01.03.2016р.

1. Замовник:
1.1. Найменування. М иргородський художньо-промисловий коледж імені
М.В.Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка
1.2. Код за ЄДРПОУ. 37829171
1.3. М ісцезнаходження, вул.Гоголя,146, м.М иргород, Полтавська обл., 37600
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійсню вати 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).
Яцун Анатолій Олексійович, голова комітету з конкурсних торгів - начальник
штаба цивільної оборони; 37600, Полтавська обл., м. М иргород, вул. Г оголя,146,
тел.(05355)4-64-28, e-mail: nokm kt@ bk.ru
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування, код 35.11.1(09310000-5) - енергія електрична ( електрична енергія )
- 229200 кВт: лот 1 - вул.Гоголя,146 - 85000 кВт; лот 2 - вул.Троїцька,55 - 144200 кВт
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - 85000 кВт, лот
2 - 144200 кВт
2.3. М ісце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - вул.Гоголя,146,
м. М иргород, Полтавська обл., : лот 2 -вул.Троїцька,55, м. М иргород, Полтавська
обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2016 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщ увалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщ еної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№ 024745, «ВДЗ» № 20(01.02.2016) від 01.02.2016р.
3.3. Дата оприлю днення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщ еного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№ 024745/1, «ВДЗ» № 20(01.02.2016) від 01.02.2016р.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщ еного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель. № 032672, «ВДЗ» № 25(08.02.2016) від
08.02.2016р.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщ еної на веб-порталі У повноваженого органу з питань
закупівель. № 049292, «ВДЗ» № 35(22.02.2016) від 22.02.2016р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 25.01.2016р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 26.01.2016р. за адресою
замовника об 08.30 годині
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість), лот 1 162120 грн.50 коп. (Сто ш істдесят дві тисячі сто двадцять гривень 50 копійок) з ПДВ, лот
2 - 67153 гри.80 коп. (Ш істдесят сім тисяч сто п ’ятдесят три гривень 80 копійок) з ПДВ
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1.
Найменування/прізвищ е,
“П олтаваобленерго”

ім'я,

по

батькові.

М иргородська

філія

ПАТ

7.2. Код за ЄДРПО У /реєстраційний номер облікової картки платника податків. 25693493.
7.3. М ісцезнаходження, телефон, телефакс. 37600, Полтавська область, м. М иргород,
вул. К отляревського,59, тел. (05355)5-23-14, тел./факс. (05355)5-23-14.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
16.02.2016р.; сума договору: лот 1 - 162120 грн.50 коп. з ПДВ, лот 2 - 67153 гри.80 коп.
з 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": кваліфікаційна документація не надавалась згідно абзацу
другого п.З ст. 16 Закону У країни «Про здійснення держ авних закупівель».
11. Інша інформація: Підставою для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може
бути укладено лиш е з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи:
зведений перелік суб’єктів природних монополій оприлюднений на офіційному сайгі
Антимонопольного комітету України
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів начальник штаба цивільної оборони Заступник голови комітету з конкурсних торгів головний бухгалтер Секретар комітету з конкурсних торгів к0 Г О Т Е Х Н ,„
юрисконсульт іУ
Члени комітету з конкурсних торгів:
.? /
завідуюча технологічним відділенням
інженер з охорони праці
Голова комітет) з конкурсних торгів

Яцун А.О.
Кайдаш Н. О.
П олякова С. І.
М арченко О .В.
Бе

ь

