ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№100987, "ВДЗ" №71(13.04.2016) від 13.04.2016
1. Замовник.
1.1.

Найменування:

Харківський

гідрометеорологічний

технікум

Одеського

державного екологічного університету
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26597739
1.3. Місцезнаходження: вулиця Кооперативна буд. 10, м. Харків, 61003
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: Малик Юрій Сергійович,
Посада: заступник директора з адміністративно-господарської роботи, голова комітету
з конкурсних торгів
Адреса: вул. Кооперативна, буд. 10, м. Харків, 61003
Телефон/факс:(057)7313269
e-mail: khargmtoeku@ukr.net
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі:
Код згідно ДК 016:2010 35.30.1 — Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (код згідно ДК 021:2015 0932000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція;
постачання теплової енергії)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 151,73297 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: навчальний корпус
за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 10,
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2016
року
3. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про
застосування переговорної процедури закупівлі.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№094764, «ВДЗ» №64(04.04.2016) від 04.04.2016
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3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№094764, «ВДЗ» №64(04.04.2016) від 04.04.2016
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: №095737, “ВДЗ” №65(05.04.2016) від
05.04.2016
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: №100987, «ВДЗ»№71(13.04.2016) від 13.04.2016
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
31.03.2016 року
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).31.03.2016 року, 10.00
годин, вул. Кооперативна, буд. 10, м. Харків, 61003

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану
вартість):
229000,00 грн., з ПДВ
(цифрами)
двісті двадцять дев’ять тисяч грн., з ПДВ
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Комунальне підприємство «Харківські
теплові мережі»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
31557119
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Мефодіївська, буд. 11, м. Харків,
61037, тел.: (057)7588470, факс: (057)7379400
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю: 12.04.2016р., сума 229000,00 грн. 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
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державних закупівель": учасник Комунальне підприємство “Харківські теплові
мережі” надав документи згідно статті 16 Закону України "Про здійснення державних
закупівель": Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України
серії АГ №500402 на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг серія АВ №597472 на виробництво теплової енергії; Ліцензія
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
серія АВ №597473 на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами; Ліцензія Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг серія АВ №597474 на постачання
теплової енергії
11. Інша інформація. Відповідно до реєстру суб’єктів природних монополій у сферах
теплопостачання та централізованого водопостачання та водовідведення щодо
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами, розміщених на офіційному сайті НКРЕКП станом на 29.02.16.
Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 31557119,
м.Харків, вул. Мефодіївська, буд. 11, 61037) значиться під номером 211, а також
Антимонопольним комітетом України КП «Харківські теплові мережі» включено до
зведеного

переліку

суб’єктів

природних

монополій

(розпорядження

“Про

затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів монополій”
№874-р від 28.11.2012р.), що затверджено на офіційному сайті Антимонопольного
комітету України
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
заступник директора з адіністративно - господарської роботи Малик Ю.С.
головний бухгалтер

ПокушаловаО.О.

бухгалтер

Кочмалова Н.І.

юрист

Босенко Т.Б.

адміністратор бази даних ЄДБО

Бойчук Ю.Г.

фахівець з профорієнтаційної роботи

Курапова Г.М
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Голова комітету з конкурсних торгів

Ю.С. Малик
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