зýIт

про результатЕ t'рsведеýЕя процедури
з-ак},Еiвлi Е} Ф;trног{} ччасllикg
F{ З2 Bi.r 19.Bt.2S15 р.
1. Замовник:

i.1. l{аймен.ування. Барвiнкiвська районна дер?кавна адмiнiстраuiя
1.2. Liентифiк,ачi;?ний код за

Укра'ша, XapKiBcbKa об.r., lr. Барвiнкове, ByJl. JTeHirrar 8o 64701

1.3. МiсцезнахOд)t(ення.
л
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,tл_(__
i.+, iiula,1utii l1rcuuii
1

СДРПС}'. 0+059*50

__
]r_ъit}l1]i-tij1а. i-iil--tБiji-,Ba,i:aill
_*._.-,._:

,___-:л*__,
:_ч_
-,_
l.-il]lalli{!RaTiI
]Ij ЯЗОБ ] -\'ЧttСtillКаl\ii1 li]PIЗBPil]il.j_

iм'я, по батьковi. поса.]а та a.:peca_ но\{ер те-тефощ та те-.lефаксч iз зазначенням коду
мii;;л;iсь;;+гi-,, тt.:ефtrlНaГt) :з.Чii.'r.

БapBiHKiBcbKo[

par'ro нн оТ

.f

Барвiнкове, B}J. -'IeHiHa,

ерrкав

c-il^l.:i-i
н

оТ

i. ýa-d*iн О.rtг СчргiiЬыsч, jдeT,rý}iti*i

8, б;70l,

'*--tiiFr*

XapKiBcbKa обл., м.

a:чiHicTpauii.
Te_l. 05757-{2{88,

факс а5757*122З7, Е

-

mЯiij

barr inkor е-rdа а mail.ru

i.5. Го.rовнlrl"t ptr]пtrpжHtlK

Kt-lmTiB

(повя€

ЕаI"{l1е1l\,вання

та i:ентифiкацiriниri ко.]

за

СДРПО}-i. Барвiпкiвська райояна дер?ýавяа аамiнiст,рацiял {H059J5B
2.

{;ке p-.ro фiн анс;" ван ня закr,гr

i B-,r

i дер;кав ý ий бI*дjкет

З. Преrtrет здкrпiвri:

З.i.

Наiirrен\-ва}Iня. код Дера{авного класифiкатýра I]Fод}jкцiТ та послуг

ДК 016:]tilLt -

35.30.1 пара та rаряча вOда; flOсr*чвннfi ilарil та гарflчt}Е води {Пара та гаряча вода;
fiостачаяня Еаря та гарячsi води}

j.j. lIiсце поставки

ToBapiB- ЕOоведеЕня рсlбiт чI,I наданн.q пOс_цуг,

б}тiьцi Споживача

Барвiнкiвськоi районноi державноi алмiпiстрацii XapKiBcbKa обл., м. Барвiпкове!

в.vл.

":IeHiHa.8

j.+. ClpoK яt}cl,agtfi{ rсварiв, tlрýведен}rя poGiT чи ншаýýя fit}слуr". Сiчекь- r,р}7€gь

2015р+ку.
-i, tнфорrtашiя тлrrдо iн"формуваrrая Ер0 ?астOсува}lня прФцедури закупiвлi в *дного аf,{.аснЕка:

-l,1. Адреса веб-порта;iу fuliHicTepcTвa еконолrliчного розвитi(.ч

i торгiвлi Украiни. на якому

розr,liшlва;rась iнфорь*ацiя rтpc застосувааня iIроцедури зrкtr,пiв,тi
rъT +,ъ

а

одногLr \чаоi{ика:

.tender.rTre. g*v, rut"

.1.2, _,Цреса веб_сайту,

ý8

якоý{у* ?а]\{оRrrиiiо}l

.fодатковс розмirкува..таея iнфорrиаяiя пр(l

застос},вання процедурв закупiвлi в одного учасника (у разi розмiщеtrня). httр:l/Ьаrviпkоvе-}о

лпm rro/

4.*З. Щата оприлюднеlrня

i

номер iнформачii про застосуванIrя переговорноi процедури

laк,r:;1iзgJli. gп.r,б_r-tiкiiваноi ;" державý{,lt*;., офiцiiанuм.ч

виданЕi з пвта;ль _п€вжа-вяliх зак,l'гliве:]ь

та розмiruеноТ на веб-rrр-орталi MiHicTepcTBa економiчного розвитку
$5.1 5.?{114 р. ;Тэ?S3945

ВДЗ

.Ъс 14'.+

i

торгiвлi УкраiЪи.

4.4. Щжа ошрипюд{ення i номер iнформацiТ пр0 зilстосування прсцед.yри закупiвлi в одЕого

учас}rЕка, oay$,Tiкo*aвoi

у

i*rlкrtapq1}*el,ty trфiцiЙному Bt*лaвrti

:j

i.ii?&Hb

дерirсаЕiЕ}tх

закупiвель MiriicTcpTвa екоtlомiчноrt розвитк}, i торгiвлi УкраiЪи
4"5. Щжа опридiOдýення i номер обгрчнтуваrlrl-q застосуванЕlI лрOцед_чри llакупiвлi в одного

Украiни. ýЬ 4d8l8t} вiд

учас}lика, розпtiшеного I1а веб-портапi ý.liHicTepcTBa економiки
05.12.2CI1.t

4.6. ýата Фtlркjтк}днеllня та }iФliep псlвiдом:rенýя

застосуванЕя процедури закупiвлi
офirriйному др.чкованом-},в}iдаliнi

:з

в

{1рtr

ýltцеrr ггропозiтuii за рез},.fьтатаь{и

одного r{асника, опублiкованого

в

державIrому

jYч2fi92Тi,ВДЗ iiEl{9 Bi:

Tl;TTaBb держаRj+*t.х зак-чпiве:ть.

12.12.2a|4

+.7. ýата

в

закупiвлi

i номср

+при-1}I+_iне}itlя

iнфорллацij

iiilt1

ре?,}-*ьтати IIр+Еед*i+}+я irрgцс_i)rрj,i

одного }п{асника. яка була (буде) опублiкована

в

державно]ч.ч офiчiйном.ч

друiюi}аЁомi, аяданнi З iii{Taнb держааýёх закуi;i*е;tь та розмiщена t{a всi;-tiорi,ачi
MiHicTepcTBa економiцrого розвитку i торгiвлi УкраТни : Jlb005749, ВДЗ j\Гqlбб вrд
13.01.2s15

4.8.

i

f]aTa оприлюдненнJI

номер iнформачii

про

результати проведення процед!ри

закуriiкti в одi{ого учасникъ яка бу;rа iбiне) оitуб,tiкtэвана в ьiiкнаролнолq офiцi;iноrt1
др!ковilЕо}dу вЕданнi з 1цllань дерхсавних заryшiвелъ MiHicTepcTBa екоЕомiчного розвиткч i
Topi,iыri YKpaiньt

5, Джа

вiшраыrення запрошення

ло

участ,i

в

прове:еннi пропе;},ри закупiвлi.

01.12.20l4pOKy

б. lнформацiя iцодt} lтрсведеяня перегсвсрiв (дата. час. л.liсцеi. В5.12,201{рок_r-, 9.Ш,

м.

Бадrвiяков*r, fiул". Лснiва,

8 кабiяет

}ас,rr._пяяка гоJовrt райоявоi :ep;KaBHoi

адмllrlстрацll

7.

Кiнцева цiна.

290428,86

пOrоджена

*

*

в

рзr.тьтатi переговорiв

{з

пдв).

грrr.

;

(цвфра:r*и)

Двigri

дФЕЗх**tтq тЕсgч. чотвDЁЁта :вfff,цrть BiciN

гвfr. 86

кеп,

(словами)
8, lнформачiя гlро ччасникз.

}

яким t}сца_lено _логовiр пDо закrтiв,тю:

8.1. }{айменувааtlяiпрiзвltillе- iлt'я" l]t} батьковi. XapKiBcbKe об.пЁсýе
пiдврис :rrегво
8.

<9lH

рекчiя рэзв

BTlc1, iнфрас

rрl,кý,р н терtтгорii>>

2. Iдентиф iкаlti йlний кодliдеgтифiкацiлiя tllt номер. 033б

8.З. &{iсцезна>:оджеIlня. телефон" т,елефакс.

Kttмyrlaпblte

1

72 1

Украihа, XapKiBcbKa

обл.п м"

БарвiпкOвеr вул..

Ленiна,35 тел. фiлiТl управлiння f05757) 4-13-93. 4-30-70.

9. Дата укладення договор,y ,rpo закутiвmо та сума. визначена в д9говорi про закупiвлто,
2Z.lZ2*l4 рок}, 2ЧИ}8,86 fрн. з урахузаýýяи ШВ

I0. Цiна за одиницю товару {у разi защrпiвлi товару)
11. fiaTa та прнчиЕа прийнятгя рiшення шро

вiлмiку процедури закувiвлi в одног0 r{асника

(якшо таке }li.t-lo мiсце).

12. Зведена i;*ftlрмачiя заъ$внlжi} 1трý на*внiстъ ],Ё вiдповiднiсть ветаЁовлен}&{
законсrдавством вl{t'{огаlt докyцеrлтiв" т;Iо пiдтвер::жlтоть вiдtlовiднiстъ }.час}tика
ло *T,aTTi i б Закону Украiнлз Kllpo
Зr-iлно ч. З ст. lб Закон1, УкраТва <<llpo здiйсвення

кваrriфiкаuiйним критерiям вiдповiдно

здiйсненяя

дегfiавких закltтiве,lьi:.

.lержавýих

зirкlтriзе;tь

ккi,тiф iкацi йнi критерii ile

>

1З. Illпra iяформа:lя, Витял

з

ý{T aEOBлt{J!*Lrtиcb.

ca*iTy АнтиrgотrопOлLр]ого KoMiTeTv

Украiни.

переяiк

суб'сктiв лрироднL{х монополiй XapKiBcbKoi областi. Частиною другою стаrri З9
Vипq'irlrl
_, nPсi;;tl

-1еп,д:l'цllL!v r_ar._rtliqcilb\!
7q.aJlriur-.lri;

э,riйгч,-lrцq
,rli Inrr
i,,,iiii!--ýiiп.]
iPU

конкуренцii

lIгпr,:162ц.r!!п
tlLP9;(vq
i!.itJt

.iLirrliiiirltri.1

11

ff тому числi з технiчних

!iiл
.l{\.

Залсону

в,, Y",,
п.з'ti вirгr.'тног'li

причин) на товари, роботи чи послуги, якi мож}ть

fi\-ти пrrстав.rенi. BllKclHaHHi ч}i нгiдаiillt тi;rьки lleB,tiиýi гl{.}стачаj-IьЕиком iBltKOHa-Bцeiti. ril
.
вiдсутностi при цьому альтернативи. Роз'яснеЕням MiHicTepcTBa економi.rного розвитку i

Topr

ia;i

}

крэillil вiд

З.*.()9.З{)1iр. J.Гл _ЗЗOj-25il]55}-ti7 ilсре;бачсно.

цti lзк,.тiв,ii

ч

суб'ектiв природних монополiй здiйснюютъся з }рахувilнням пOложень статгi 5 Закону

Украiни .,llpo приролнi

мt}нOг{tъli'i)i.

ila сайтi

Аgткляtэн+псjtrьЕоIо KoMiTeTy lо'краiни

АК

<ХаркiвобjIеЕерго) входить в IIерелiк суб'сктiв шрирOlц{ю( монополй XapKiBcbKoi областi.
ГaKoifi, (iднitм э t}.:н€}вЁ}lх

Bl*дiB дiя;tьаосl,i

АК

<rХадrкiвеб*енергоii, € rtереJача та

н4iiйна

поставка елекгроенергii yciM гругrам споживачiв за тарифами, що реryлюються згiдно
дiючсму- закснсдавству,
1-1.

Ск_та: KoltiTeT.v конкурсних торгiв

KaniHiH О.С.
алч

iH

-

голова KoMiTeT1,

з

конIсу-рсних торгiв БарвiнкiвськоТ pal"toHHoT дерхсавноТ

iстрачii. заступник голови БарвiнкiвськоТ районноi лержавноi алм i нiстрацii.

Дailbii,;itiie i.ts. - сскрогар Kol,.tirci} з конк}тсtIи}, горriв bapBrtlKtBcbKoi pal"lottHoi.tepa:aBltrli'

a;briHicTpaIriT- Еачдlьник вffiлу мiстобу"шуваншI та архiтекгvри Барвiнкiвськоi
i

rcL}lJLPlftd,-{.11iflIL

Е

v.rЦlL-

Члени тенJерного KoMiTeTv:
XorteHKo Т-О.. начатьнрiк },itраыliння еконопriки БарвiякiвсьЁо; райлср.]{iадмiнiстрацii,

Тiтченко В.В-. завiлувач сектору з питань житлово-комуцаJьног0 госrтодарства та
цнвi-rьного f&ч}tст}- реЁонн*i дорж:rвitаi алмiнiстрацii,

Сiроштан В.В.. головний спецiатriст сектору з питаяь жит-пово-комунального господарства
та цяBi:rbHoго захяст1, районяоi лсркавно'i ахщgt

Голова KoMiTeTy з конкурсних

о.С"Калiпiн
{,)_а\
i{ lUдtlУ., |-ьý
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