Звіт про результати проведення
переговорної процедури №__3_
від «01 »_липня 2015р.
1. Замовник:
1.1. Найменування: Криворізький державний комерційно-економічний технікум
1.2.Код за ЄДРПОУ: 01565922
1.3. Місцезнаходження: вул. Курчатова, буд.13, Саксаганський р-н., м. Кривий Ріг,Дніпропетровська обл.,
Україна, 50042
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):
Резниченко Наталія Михайлівна, директор технікуму, 50042, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Саксаганський р-н.,вул. Курчатова, буд.13; тел. (0564)654722; тел.-факс: (0564)657900
кdкеt 1963@уапdех.гu
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: Код 35.30.1- пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої води)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 121,3975 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Курчатова,буд.13, Саксаганський
р-н., м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50042
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування
переговорної процедури закупівлі: кdкet.nеt.uа
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№ 144074, «ВДЗ» № 267 (08.06.2015) від 08.06.2015р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 144074/1 від 08.06.2015р.,
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: № 147222, «ВДЗ» № 271 (12.06.2015) від 12.06.2015р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№ 155829 ВДЗ № 282 (30.06.2015) від 30.06.2015р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.06.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 09.06.2015р., 10 год.00 хв.
Дніпропетровська обл.,м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, буд.13
6.Кінцева ціна,погоджена в результаті переговорів(з ПДВ): 1682,90грн.(одна тисяча шістсот вісімдесят
дві грн.90 коп.)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ДП «Криворізька теплоцентраль»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130850
7.3.Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул.Електрична, буд.1, Жовтневий р-н.,
м.Кривий Ріг, Україна, 50014
тел: 0564099369, тел..-факс: 0564099359
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 24.06.201 5р.
на суму 204300,00грн.(двісті чотири тисячі триста грн.00 коп.)
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":

ДП «Криворізька теплоцентраль» відповідає установленим законодавством вимогам документів, що
підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону
України "Про здійснення державних закупівель". Усі документи в наявності. 11. Інша інформація:
ДП "Криворізька теплоцентраль" включено до переліку суб'єктів природних монополій на ринку
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та займає
монопольне становище на ринку постачання пари та гарячої води, в межах належних йому місцевих
(розподільчих) теплових мереж, тому є єдиним постачальником послуг з постачання пари та гарячої води на
потреби Криворізького державного комерційно-економічного технікуму, згідно актів балансової належності
теплових мереж.
Комітетом з конкурсних торгів була обрана переговорна процедура закупівлі тому, що відсутня
конкуренція (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи (підпункт 2 ч.2 ст. 39 Закону України "Про здійснення
державних закупівель").
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі була надана своєчасно з моменту
прийняття рішення комітетом з конкурсних торгів (09.02.2015р.) та оприлюднена згідно графіка державного
офіційного друкованого видання з питань державних закупівель «Вісник державних закупівель».
Дата укладання договору (24.06.2015р.) про закупівлю відбулася відповідно абзац 2 ч.З ст.39 Закону
України "Про здійснення державних закупівель", а саме: замовник має право укласти договір про закупівлю
за результатами застосування процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п'ять робочих днів у
разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті
а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу,
централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих
конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо - та телесигналів, послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом
загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про
акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

12. Склад комітету конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник голови комітету з
конкурсних торгів та секретар
комітету з конкурсних-торгів

Резниченко Н.М.
Саква В.М.

Члени комітету з конкурсних торгів:
Бухгалтер

Василенко О.С.

Заступник головного бухгалтера

Нікітченко С.В.

Заступник директора з АГР

Лопатина Л.Б.

