ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ _9_____ від __18.08.2015р.
1. Замовник.
1.1. Найменування Красноармійська міськрайонна філія ДУ «Донецький обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України»
1.2. Код за ЄДРПОУ 38531926
1.3. Місцезнаходження вул. Соціалістична, буд. 15, м. Красноармійськ, Донецька область,
85300
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) Нестеренко Лариса Володимирівна, діловод,
секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Соціалістична, буд. 15, приймальня, м.
Красноармійськ, Донецька область, 85300, тел/факс (06239)2-01-82 e-mail krasn-lab@ukr.net
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (код ДК 016:2010
35.30.1)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг 215,215 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг м. Красноармійськ, вул.
Соціалістична, буд. 15
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 2015р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі www.krm.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення №171217,
"ВДЗ" №303(29.07.2015) від 29.07.2015
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення
№171217/1, "ВДЗ" №303(29.07.2015) від 29.07.2015
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 №175153, "ВДЗ" №308(05.08.2015) від 05.08.2015
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення
№183070, «ВДЗ» №318(19.08.2015) від 19.08.2015
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 21.07.2015

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) _30.07.2015р._ о
адресою: м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, буд. 15, бухгалтерія.

09:30 за

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 384200,00
UAH (Триста вісімдесят чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) з ПДВ
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові КП «Красноармійськтепломережа»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 32213475
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс вул. Дніпропетровська,
Красноармійськ, Донецька область, 85300, тел/факс (0623)52-23-23

буд.

4А,

м.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю
13.08.2015 сума договору 384200,00 UAH (Триста вісімдесят чотири тисячі двісті грн. 00 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" : учасником
надана підтверджена документально інформація про відповідність кваліфікаційним
критеріям згідно зі ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197VII від 10.04.2014р. (зі змінами).
11. Інша інформація
Процедура обрана відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 39 Закону України "Про
здійснення державних закупівель", з підстави – відсутності конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Надано від учасника копії
Ліцензії, копії Статуту, копії Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України, копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копії Свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Заст. голови ККТ,
Фельдшер санітарний Семенова С.М.

_______________________________

Технік-програміст Замкова Ж.І.

_______________________________

Завідувач господарством
Ніколаєць М.О..___________________

_______________________________

Діловод, секретар ККТ
Нестеренко Л.В.._____________________
Голова комітету з
конкурсних торгів,
лікар-паразитолог

______________________________

_____________________

Н.М.Четверик

