ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 12 січня 2015 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Краматорська”
1.2. Код за ЄДРПОУ. 37944301
1.3. Місцезнаходження. вул. Дніпропетровська, будинок 17, кімната № 84, м. Краматорськ, Донецька обл., 84306
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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Іванькова Вікторія Сергіївна, кабінет № 73, вул. Дніпропетровська,17, м. Краматорськ,
Донецька обл., 84306
Посада: Бухгалтер, секретар ККТ
Телефон: (050) 057-35-89; Тел./факс: (06264) 6-64-11
Е-mail: dn-krm-cpmsd1@mail.ru
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. 35.11.10-00.00 (Енергія електрична)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. –293 300 кВт
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Донецька область, м. Краматорськ, вул.. Орджонікідзе,
буд. 17; .вул. Спартака, буд. 4; вул.. М. Тореза, буд. 5; вул.. Волгодонська, буд. 83; вул.. Нікопольська, буд. 6; вул. К.
Цеткін, буд. 1а, вул.. Релєєва, буд. 11; вул. Касіора, буд. 10; вул.. Л. Бикова, буд. 15; вул.. Дніпропетровська, буд. 17.
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 розміщувалася інформація про застосування переговорної
процедури закупівлі. www.tender.me.gov.ua, 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.
№218704, ВДЗ №156(23.12.2014) від 23.12.2014
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
218704/1 від 23.12.2014
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.
№227856, ВДЗ №162(31.12.2014) від 31.12.2014
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№007723, ВДЗ №168(15.01.2015) від 15.01.2015
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
17 грудня 2014 року
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 18 грудня 2014 року_вул. Дніпропетровська, будинок 17,
кімната № 84, м. Краматорськ, Донецька обл., 84306
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

434 084.00
(цифрами)

Чотириста тридцять чотири тисячі вісімдесят чотири гривні 00 копійок.
(цифрами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго» в особі
Краматорського РВЕ .
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131268
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул.. Островського, буд.8, тел.
(0626) 41-12-22, 41-23-46, 41-25-51 факс (0626) 41-24-81
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.09 січня 2015 року на суму 434
084.00 (Чотириста тридцять чотири тисячі вісімдесят чотири гривні 00 копійок)
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".
11. Інша інформація.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України від 10.04.2014 р. № 1197-VII «Про здійснення
державних закупівель», а саме: «відсутність 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»
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету конкурсних торгів, головний лікар КЗ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорськ»
Члени ККТ КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорськ»:
Заступник голови комітету
Члени комітету з конкурсних торгів:
Головний бухгалтер

О. Б. Власенко

О. М. Щербак
О. М. Гончарук

Головна медична сестра

Т. С. Соловйова

Заступник ГЛ з ТП

В. В. Коробка

Бухгалтер, секретар ККТ

В. С. Іванькова

