ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від 21.01.2016 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування: Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26219150
1.3. Місцезнаходження: вул.Сербіченка, 7, м.Кременчук, Полтавська обл., 39621
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): Промашкін Сергій Васильович – заступник директора з
АГР, Крамаренко Ірина Валеріївна – заступник головного бухгалтера, адреса: вул.Сербіченка, 7,
м.Кременчук, Полтавська обл., 39621, тел. (05366) 6-12-15, тел./факс (05366) 6-12-10
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплопостачання) (ДК
016:2010 - код 35.30.1)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1400 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за місцезнаходженням об’єктів
замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування
переговорної процедури закупівлі: 3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної
на
веб-порталі
Уповноваженого
органу
з
питань
закупівель:№
245277,”ВДЗ”399(14.12.2015) від 14.12.2015р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 245277/1від14.12.2015р.
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: № 249273 ,”ВДЗ”403(18.12.2015) від 18.12.2015р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 258821
”ВДЗ”410(29.12.2015) від 29.12.2015р.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.11.2015
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 08.12.2015 о 15:00, вул.Сербіченка,
7, к. 8104 (актова зала), м.Кременчук, Полтавська обл., 39621
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
2262456,00 грн.
(цифрами)

два мільони двісті шістдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят шість грн.
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Комунальне підприємство „Теплоенерго”
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31700972
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул.Чапаєва, 68, м.Кременчук, Полтавська обл., 39617,
т.(05366) 3-51-81, 2-90-65
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
24.12.2015, 2262456,00 (два мільони двісті шістдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят шість ) грн.
(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”: кваліфікаційні критерії не встановлювались згідно з пунктом 2 частини 3 статті 16
Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Надано всі необхідні документи, що відповідають встановленим законодавством вимогам, а
саме:
- копія ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
про постачання теплової енергії;
- копія ліцензії про виробництво теплової енергії;
- копія ліцензії про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами;
- копія рішення Виконавчого комітету « Про визначення виконавців послуг у комунальному
житловому фонді м.Кременчука»
- копія свідоцтва про державну реєстрацію КП “Теплоенерго”;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
- інформація про застосування тарифу, який регулюється постановами НКРЕКП України, що
публікуються на офіційному сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua.

11. Інша інформація: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідальному
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи ( п.2 ч.2 ст.39 Закону України « Про здійснення державних
закупівель») .
12. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету
конкурсних торгів):
1. - Промашкін С.В. – заступник директора з АГР, голова комітету з конкурсних торгів
2. - Чорний-Швець О.О. – комірник, заступник голови комітету з конкурсних торгів
3. - Крамаренко І .В. – заст.головного бухгалтера, секретар комітету з конкурсних торгів
4. - Карпенко Т.Л. – головний бухгалтер коледжу
5. - Малько М.М. – завідувач виробничими майстернями

Голова комітету з конкурсних торгів
Крамаренко Ірина Валеріївна (05366) 6-12-15

С.В.Промашкін

