звIт

про результати проведення процедури
закупiвлi в одного учасника
N б вЦ 20.01.2015 р.
1. Замовник:

1.1. Найменувtlння. Сектор культури

i

ryризму Барвiнкiвськоi районпоi дерrкавноi

адмiнiстрацii

1.2. Центифiкацiйпий код за еЩРПОУ. 02230595
1.3. мiсцезнаходження. украъап XapKiBcbKa обл., м.

Барвiнкове, вул. ленiнаr 3, 6410l
(прiзвище,
1.4. Посадовi особи зtlмовника, уповноваженi здiйснювати зв'язок з учасникzlпdи
коду
iм'я, по батьковi, посада та адреса, номер телефону та телефаксу iз зtвначенням
голова
Володимирiвна,
мiяtпtiського телефонного зв'язку, e-mail). Дндрiснко Наталiя
XapKiBcbKa обл., м. Барвiнкове, вул. Ленiна,
KoMiTery, *о"*уj.них торгiв,
з, 6470l,тел. оiiSz_41080, факс 05757_41080, Е _ mail: Ьаrчkчltчrа@щаil.rЧ
коштiв (повне найменування та iдентифiкаrriйний код за
i.5. Гооо"ний

розпор"д""*
'культурц
Сектор
адмiнiстрачii1 02230595

едрпоу).

i ryризму

Барвiнкiвськоi районноi

дерrrсавноi

2.,Щжерело фiнансування закупiвлi кошти мiсцевих бюджетiв
3. Предмет закупiвлi:

01б:2010 3.1. НайменуванЕя. код ,Щержавного класифiкатора продукцii та послуг ,ЩК
вода;
гаряча
та
(Пара
води
35.30.1 пара та гаряча вода; постачання пари та гарячоi
постачання пари та гарячоi води)
3.2. Кiлькiсть ToBapiB, вид робiт або послуг. 376,136 Г/к
потоцi на
3.3. Мiсце по.ruuЙ ToBapiB, проведення робiт чи надання послуг. В загальному
входi тепломере}ку споя(ивача
3.4. Строк n*ruu*" ToBapiB, проведення робiт чи надання посJryг. Сiчень_ грудень
2015року.
в одного rпсника:
4. Iнформачiя щодо iнформування про застосування процедури закупiвлl
УкраiЪи, Еа якому
i
торгiвлi
4.1. Беса веб-порталу-Мiнiстерства економiчного розвитку
одного учасника:
в
ро.riщу"*ч.* iнформаuiя про застосування процедури зал:упiвлi
www-tender.me. qоч.uа.

про
4.2. мреса веб-сайту, на якому замовником додатково розмiщуваJIася iнформачiя

http://barTinkoveзастосування процедури закуIIlвл1 в одного учасника (у разi розмiщення).
rdа.соm.ча/.
4.з. .щата оприлюднення номер iнформачii про застосування переговорно1 процедури
закупiвель
.ч*упЙоi, опубпi*оuаноТ у державномi офiцitпому виданнi з питань державних
MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни,
та розмiщ""Ьi 11u
"еб-rrр-орiаrri
05.12.2014 р. Jl}204058 ВДЗ ЛЪ 144
в одногО
4.4. Щжаоприлюднення i номер iнформаuii про застосування процедури закупlвлr
питань держzlвних
мiжнародному офiцiйному виданнi
yru.rrr*u, опублiкованоi
закупiвель MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни
в одного
4.5. Щата оприлюднення i номер обгрунтування застосування процедури закупlвл1
вИ
449102
Jtb
Украihи.
yru.r"*u, рЬзмiщеного на веб-порта:li MiHicTepcTBa економiки

i

з

у

05.12.2014
за результатами
4.6. .щата оприлюднення та номер повiдомлення про акцепт пропозицll
в держzlвному
застосування процедури закупlвл1 в одного учасника, опублiковztного
вдЗ Л!149 вЦ
ЛЬ209304,
закупiвель.
офiцiйномУ дру*о"ЬЬrу u"дu"нi з питань державних

|2.|2.20|4

оприлюднення i номер iнформачii про_ результати IIроведення
закупiвлi одrо.о r{асника, яка була (буле) опублiкована в державному
"
на
друкованому виданнi з питань державних. захул_iвель та розмiщена
вдЗ
Йirпiсrерсr"а економiчного розвитку торгiвлi Украiни : ЛЪ012481,

4.7.

,Щата

i

17.01.2015
4.8. ,Щата оприлюднення

про

процедури

офiчiйному
веб-порталi

лЪ170 вЦ

результати проведення процедури
офiшiйному
закупiвлi в одного гtасника, яка Ъула-(буде) опублiкована в мiжнародному

i номер iнформачii

друковаIIому виданнi з питань державних закупiвель MiHicTepcTBa економiчного розвитку i
торгiвлi Украiни
5. .Щата вiдправлення запрошення до участi проведеннi процедури закупiвлi.
01.12.20l4роrry
6. Iнформацiя щодо проведення переговорiв (дата, час, мiсце). 05.12.2014року, 14.00,
м. Барвiнкове, вул. Ленiна, кабiнет головного спецiалiста сектору культури i туризму

в

Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiпiстрацii

7. Кiнцева цiна,

в

(з

погоджена
результатi переговорiв
538732,00 грн. (п'ятсот тридцять BiciM тисяч ciMcoT тDидцять двi rпн. 00 коп.
8. Iнформацiя про )цасника, з яким укJIадено договiр про закупiвлю:

ГIДВ),

8.1. Найменування/прiзвище, iм'я, по батьковi. XapKiBcbKe обласне комунальне

пiдприемство <<Щир екцiя р озвитку iH ф р аструктур и тер иторiii>
8.2. Iдентифiкацiйний код/iдентифiкацiйний номер. 0ЗЗбl72l
8.3. Мiсцезнаходження, телефон, телефакс. YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., м. Барвiнкове, вул..
Ленiна, 35 тел. фiлiir управлiння (05757) 4-13-93, 4-30-70.
9. .Щата укJIадення договору про закупiвлю та сума, визначена в договорi про закупiвлю.
23.12.2014 року 538732,00 грн. з урахуванням ПЩВ
10. Щiна за одиницю товару (у разi закупiвлi товару)
11. ,Щата та причиЕа прийняття рiшення про вiдмiну процедури закупiвлi в одного учасника
(якщо таке мало мiсце).

12. Зведена iнформацiя зtlмовника про наявнiсть та вiдповiднiсть

встановленим

законодt}вством вимогап{ документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть )п{асника
квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно до статгi 16 Закону Украihи <Про здiйснення
державних закупiвель>. Згiдно ч. 3 ст. 16 Закону УкраiЪи <Про здiйснення держtlвних
закупiвель> lсвалiфiкацiйнi критерii не встановлювitпись.
13. Iнша iнформацiя. Витяг з сайту Антимонопольного KoMiTery УкраiЪи, перелiк
суб'ектiв природних монополiй XapKiBcbKoi областi. Частиною другою cTaTTi 39 Закону
УкраiЪи кПро здiйснення державних закупiвель)) передбачено, що в разi вiдсутностi
конкуренцiТ (у тому числi з технiчних причин) на товари, роботи чи послуги, якi можуrь
бри поставленi, виконаннi чи наданнi тiльки певним постачальником (виконавцем), за
вiдсутностi при цьому альтернативи. Роз'ясненням MiHicTepcTBa економiчного розвитку i
торгiвлi Украiни вiд 30.09.2011р. Ns ЗЗ0З-25l|2551-07 передбачено, що закупiвлi у
суб'ектiв природних монополiй здiйснюються з урахуванням положень статгi 5 Закону
УкраiЪи кПро природнi монополii>. На сайтi Антимонопольного KoMiTeTy Украiни АК
кХаркiвобленерго) входить в перелiк суб'ектiв природних монополiй XapKiBcbKoi областi.
Також, одним з основних видiв дiялыrостi АК кХаркiвобленерго>, е передача та надiйна
поставка електроенергii yciM групам споживачiв за тарифами, що реryлюються згiдно
дiючому законодавству.
14. Склад KoMiTeTy конкурсних торгiв
Андрiенко Н.В. - голова KoMiTeTy з конкурсних торгiв сектору культури i туризму
Барвiнкiвськоi районноi державноТ адмiнiстрацii, заступник директора централiзованоi
бiблiотечноi системи.
Тарасенко К.Ф. - секретар KoMiTeTy з конкурсних торгiв сектору культури i туризму
Барвiнкiвськоi районноТ державноi адмiнiстрацii, бухгалтер централiзованоi бухгалтерii
сектору культури i туризму Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii

Члени тендерного KoMiTeTy:
Молгачев О.О., директор Барвiнкiвського районного Будинку культури,
MiTiH Ю.I., директор Барвiнкiвського краезнавчого музею,
Бут Т.Г., головний спецiалiст сектору культури i туризму Барвiнкiвськоi районноi державноi

Н.В.Андрiснко

