ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ _10_____ від __20.01.2015р.
1. Замовник.
1.1. Найменування КМУ «Міська лікарня № 3» м. Краматорськ Донецької області
1.2. Код за ЄДРПОУ 01990810
1.3. Місцезнаходження вул. Соціалістична, 31, м. Краматорськ, Донецька область, 84331
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) Вороніна Оксана Володимирівна, бухгалтер,
секретар комітету з конкурсних торгів, 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Вознесенського, буд. 17, бухгалтерія, тел./факс 0-(6264)-32247, e-mail voroks-1973@mail.ru
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (по коду ДК 0162010 35.30.1): лот 1 – будівлі, які розташовані по вул. Вознесенського, буд. 17; лот 2 –
будівля, яка розташована по вул. Соціалістична, буд. 31
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг лот 1 – 2513 Гкал, лот 2 –
120 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг лот 1 - м. Краматорськ, вул.
Вознесенського, буд. 17; лот 2 – м. Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 31
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг січень-грудень 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.c2n.info/380626419940
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення № 225279
(ТРП), опубліковано в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від
29.12.2014р. № 160 (29.12.2014)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення №
225279/1 (ТРП), опубліковано в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»
від 29.12.2014р. № 160 (29.12.2014)
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 оголошення № 001796 (ТРП), опубліковано в Інформаційному
бюлетені «Вісник державних закупівель» від 06.01.2015р. № 164 (06.01.2015)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення
№ 011255 (ТРП), опубліковано в Інформаційному бюлетені «Вісник державних
закупівель» від 17.01.2015р. № 170 (17.01.2015)
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 22.12.2014р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) _23.12.2014р._ о 10:00 за
адресою : м. Краматорськ, вул. Вознесенського, буд. 17, бухгалтерія.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
лот 1 – 2342090,87 грн. (Два мільйони триста сорок дві тисячі дев’яносто грн. 87 коп.) з
ПДВ
лот 2 – 135080,40 грн. (Сто тридцять п’ять тисяч вісімдесят грн. 40 коп.) з ПДВ
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові
лот 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативна теплоенергія»
лот 2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Краматорськтеплоенерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
лот 1 – 37190589
лот 2 - 34657789
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс
лот 1 - вул. Чугуївська, буд. 78, м. Харків, 61140, тел. 0577002783
лот 2 - вул. Орджонікідзе, буд. 5, м. Краматорськ, Донецька область, 84305, 0-(6264)-3-3216, факс 0-(6264)-3-98-01
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю
14.01.2015р. сума договору :
лот 1 – 2342090,87 грн. (Два мільйони триста сорок дві тисячі дев’яносто грн. 87 коп.) з
ПДВ
лот 2 – 135080,40 грн. (Сто тридцять п’ять тисяч вісімдесят грн. 40 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».
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, в.о. гол.
бухгалтера Синєгубова Л.В.___
(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
(підпис)

Зав. терапевтичним віділенням № 1
Нікуліна В.О.___________________
(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
(підпис)

Зав. аптекою Полікарпов В.М._________
(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
(підпис)

Бухгалтер, секретар ККТ Вороніна О.В.
(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
(підпис)

Голова комітету з
конкурсних торгів,
заст. гол. лікаря з
економ. питань

І.С. Стожко

