зltl t

про результатш проведенЕя Irроцеryрп
зацупiвJIi в одного учасннка
N 29 вiд 17.01.2014 р.
1. Запловник:

1.1.

Найменування. Бпрвiпкiвська районна державна адмiвiстрачiя

1.2. Iдентифiкаuiйяий код за
1.З. Мiсцез[IЕlходжеЕня.

€ДРПОУ.

04059450

Украiпа, XapKiBcbKa обл., м. Барвiпкове, вул. Ленiпаr

8,

64101

1.4. Посадовi особи зtlмовника, уповIIоваженi здiйснювати зв'язок з учасниками (прiзвище,

iм'я, по батьковi, посада та адреса, номер телефону та телефаксу iз

з€к}наченням

коду

мiжмiського телефонного зв'язку, e-mail). Кплiшiн Олег Сергiйович, засryпник голови
БapBiHKiBcbKoi райошпоi лерrкавноi

Барвiнкове, вул. Ленiна,
Ьа

rT

.iп_Lоче-rd а{lrnаil.

8,

адмiнiстрацii,

XapKiBcbKa обл., м.

6470l, тел. 05757-42488, факс 05757-42237,

Е-

шаil:

rч

1.5. Головпий розпорядник KorгTiB (повне найменування та iдентифiкацiйний код за

СДРilОУ). Барвiпкiвська раfiонна дерхmвна адмiпiстрацiя, 04059450
2.,Щжерло фiнансування зЕlкупiвлi дерхавний бюджgт
3. Пр,шr,rет закупiвлi

З.l.

:

НаЁтмеЕуваЕЕя. код ,ЩержавЕого кJI.Еифiкатора продукцii та послуг

ДК 01б-2010

-

35.30.1 паре та гаряII8 вода; постачанЕя парш та гярячоi водп {Пара тfl гаряqs вода;
постачанпя парп та гарячоiводп)
З.2.

KbKicTb

ToBapiB, вид робiт або пос.шуг"202,7738

Гкал

З.3. Мiсце постilвки mBapiB, цроведеЕня робiт чи надаýш{ посJrуг.

булiвлi Спожпвача

Бпрвiпкiвськоi районноi державшоi алмiнiсграцii XapKiBcbKa обл., м. Барвiнкове, вул.
Лепiпаr 8

З.4. Строк поставки ToBapiB, проведення робiт чи наданЕя посJtуг. Сiчень- грудепь
2014роrу.
4. Iнформацiя щодо iнфорrчrування про зiютосувш{ýя процедури закупiвлi в оlFого )ласшrка:

4.1. Адреса веб-порrаlry MiHicTepcTBa економiтrого розвитку

i торгiвлi УкраrЪи, Еа якому

розмiщува.гlась iнформашй про застосуванýя процедури закупЬлi

в

одного учIюника:

www.tender.me. gov.ua.

4.2. Адреса веб-саii"гу, Еа якому

з{lil,rовЕиком додатково розмiшцrвалiюя iнформацiя про

застOсування цроцедурп закупiвпi в одного у{асника (у разi розмiщення). http://barvinkovb
rdа.соm.чаr/.

4.З. Щжа оприлюдЕсння i номер iнформацiТ про застосування процедури закупiвлi в одЕого
учасЕика, опублiкованоi у державному офiчiйному видш{нi з питань державних закупiвель

та розмiщеноi на веб-пр-орта.rri MiHicTepcTBa екопомiчллого рOзвитку
25.11.2013 р. Л}

198779 ВДЗ Л!

93 (836)

i

торгiвлi Украiни.

+.+. лата оприJIюднення

l номер шrФормацl1 про застосрання процедури зш(упшлr в одного

}часника, опублiкованоi

у

мiжнародному офiцiйному виданнi

з

питань державних

закупiвель MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi УкраiЪи
4.5. .Щата оприлюдненяя i номер обlрунryвання застосувilнЕя процедrри заrqrпiвлi в одного

учасника розмiщеного на веб-порталi MiHicTepcTB:l економiкп Укранп. }l} 198779ll вlд
25.1r.2013
4.6. ЩжасприJIIод{еtlня та ýомер повiдомлеяня

застосувапнr{ прOце.ryри зас5rпiвлi

в одlого

цр

акцеrIт пропозицiТ за результатаNfи

учасника, опублiкованого

в

держzшнOму

офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель. ЛЬ205719, ВДЗ }l}94 (837)
вiд 28.11.2013

4.7.

i

,Щата оприJIюднення

номер iнформацii

про

результати проведення процедури

в одного r{асникq яка була (буде) огryблiкована в держttвному
друкованому виданнi з питtlнь держilвних закупiвель та розмiщена на
закупiвлi

MiHicTepcTBa економiчного розвитку

i

офiцiйному
веб-порталi

торгiвлi УкраЪи : Л}224383, ВДЗ }l!100 (8а3) вiд

19.12.2013

4.8.

,Щата оприлюдненЕя

i

номер iнформацiТ

про

р€зультати проведенЕя процедури

закупiвлi в одного )пrасfiик4 яка була (буде) опублiкована в мiжнародному офiцiйному
друкованому видаЕнi з питаrrь держiлвних закупiвель MiHicTepcTBa економiчноrо розвитку

i

торгiвлi УкраiЪи

5.

,Щата вijшравлеriня запрошеfiЕя

до учаgгi в

trровёденнi процедури закупiвлi.

19.11.2013року

б. Iнформацiя щодо шроведення перговорiв (дата, час, мiсце). 25.11.2013року, 9.00о
м. Барвiнкове, вул.. Лепiна, 8 кабiнgг заступшпка головп райопноi державrrоi
адмiпiстрацii

7. Кiнцева цiЕц fiогоджена в результатi
2022б8.89
грн.
__

переговорiв

(з

ПДВ),
;

(цифрапли)

Двiстi

двi

тпсячi

двiстi

шigrдесят Biciм

грн.

89

коп.

(словами)
8, Iяформшriя про

учасЕика з яким укjIадено договiр rrpo засупЬ.шо:

8.1. Наймеяування/прiзвище, iм'я, по батьковi. XapKiBcbKe обласне комупальне
rriдпрпемство <<ffпрекцiя розвrrпсу iпфраструrсгурп тершrорi'ri>
8.2. Iдентяфiкаuiйний код/iдентlлфiкацiйний номер.

0336172l

8.3. Мiсцезнаходжеýня, телефон, телефакс. YKpaiiнa,

ХаркЬськl

обл., м. Барвiшкове, вул..

Ленiна, 35 Te;r. фiJIfl управлiння (05757) 4-13-93, 4-30-70.
9. ffaTa укJrадеЕЕя договору шро закупiвлю та су}rq визначена в договорi про закупiвlпо.
13.12J0l3pol<y 202268,89 грш. з урахувапшям

ПflВ

lU. цrна за UлинЕцIOTUiJару ty разl зalк$I1влl товару'

l1,

.Щата

та причкна прийrrяггя рiшення

пр

BiдriHy процедури закупiвлi в одного )часника

(якщо таке м{lдо мiсце).

|2. Зведена iнформацiя
з€lконодавством

вимогаh,l

про нмвнigгь та вiдповiднiсть вст€lновJIеним
докуrrrеятiв, що пiкгверджують вi.щrовiднiсть уIa}сника

зzlмовннка

до статгi 1б Закоку УкраiЪи кПро

здiйснення

Згiдно ч. З ст, 16 Закону Украrни (Про здiйснення

держЕlвнIfl(

ква.пiфiкачiйним критерiям вiдповiляо
державIiих закупЬлъ>.

закупiвель> квалiфiкацiйнi критерii не встановjIювltJIись.

1З. Iнша iнформацiя. Витяг

з сайту

АнтимонопоJьного KoMiTeTy

Украiни, перлiк

суб'ектiв пр!Iрош{их монополiй XapKiBcbKoi областi, Частиною другою статгi 39 Закону
УкраiЪи кПро здiйснення державних закупiвель> передбачено, що

в разi

вiдсугностi

конкурснчii (у тому числi з технiчнкх при.*rп) Еа товари, роботи чи посlryгио якi можугь

бути поставленi, виконшrнi чи надаfiнi тiльки певним постачальником (виконавцем), за
вiдсутностi при цьому альтерIIативи. Роз'ясненням MiHicTepcTBa економiчного розвитку i

торгiвлi УкраiЪи вiд 30.09.2011р. }lЪ 3303-25112551-07'передбачено, що закупiвлi у
суб'ектiв природних монополiй здiйснюються з урахуванням положень cTaTTi 5 Закону

Украhи кПро природнi монополii>. На сайтi Антимонопоjьного KoMiTeTy УкраiЪи АК
кХаркiвобленерго)) входитъ в перелiк суб'ектiв природIих монополiй XapKiBcbKoi областi.

Також, одним з ос}IовЕих видiв дiялъностi

АК кХаркiвобленерго),

е передача та надiйна

поставка електроенергii yciM групам спохсlвачiв за тарифаrии, що регуJIюються згiдно
дiючому законодавству.
14. Склад KoMiTety

Ka.TliHiH

коitкурсiшх торгiв

О.С. - голокl KoMiTeTy з конкурсних торгiв Барвiнкiвськоi районноi дерхсавноi

адмiнiстрацiь заступник голови БарвiнкiвськоТ районноi державноi а,щчriнiстрацiТ.
,Щаньшина I.B. - секретар KoMiTeTy з конкурсних торгiв Барвiнкiвськоi районноi державноi

адмiнiстрачiь начшьник вiдлiлу мiстобудування та архiтекгури

БарвiнкiвськоТ

райдержадмiнiстрачii.
Члени тендерного KoMiTeTy:

Хоменко Т.О., нача:lьник улравлiння економiки Барвiнкiвськоi райдержалмiнiстрачii,

Тiтченко В.В., завiдувач сектору

з

питань житлово-комунrrльного господартва та

цивiльного захисту районпоi державноi адмiнiстрацii,

Сiроштан В.В., головний спецiаrriст сектору з питань хитлово-комунального господарства
та цивiльного зЕlхисту районноi державноi ад.riпiстрацii.
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