ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від 15.07.2015 року
1. Замовник
1.1. Найменування: Державний архів Кіровоградської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494480
1.3. Місцезнаходження: вул. Академіка Корольова,3, м.Кіровоград, 25030
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). Маренець Лідія Володимирівна,
заступник директора-головний зберігач фондів, голова комітету з конкурсних торгів,
телефон (0522) 373165; тел/факс: (0522) 373195; Е-mail: dakiro@ukrpost.ua
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: ДК 016:2010 код 35.30.1 (35.30.11-00.00) - Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води (лоти 1, 2 - теплопостачання)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1 –
172,126 Гкал; лот 2 – 101,41 Гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - вул. Академіка
Корольова, 3, м. Кіровоград, 25030; лот 2 - вул. В’ячеслава Чорновола, 1-Г, м. Кіровоград, 25015
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі: dakiro.kr-admin.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.06.2015
№ 147159, ”ВДЗ” № 271 (12.06.2015) від 12.06.2015
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
12.06.2015 № 147159, ”ВДЗ” № 271 (12.06.2015) від 12.06.2015
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: 18.06.2015 № 150150, ”ВДЗ” № 275 (18.06.2015) від 18.06.2015
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
14.07.2015 № 163186, ”ВДЗ” №292(14.07.2015) від 14.07.2015
4. Дата відправлення запрошення
закупівлі: 03.06.2015; 12.06.2015

до

участі

в

проведенні

процедури

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): лот 1 – 08.06.2015,
11-00; 15.06.2015, 11-00; лот 2 – 08.06.2015, 10-00; 15.06.2015, 10-00, вул. Академіка
Корольова,3, м.Кіровоград 25015
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
Цифрами: лот 1 – 323800,00 грн. (з ПДВ); лот 2 – 167500,00 грн. (з ПДВ)

Словами: лот 1 - триста двадцять три тисячі вісімсот грн. (з ПДВ); лот 2 – сто
шістдесят сім тисяч п’ятсот грн. (з ПДВ)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: лот 1 - ДП “Кіровоградтепло” ТОВ
“Центр науково-технічних
“Теплоенергетик”

інновацій

Української

нафтогазової

академії”;

лот

2 - КП

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
лот 1 - 33142568; лот 2 – 24153576

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: лот 1 - вул. Кутузова, 23/16, м.Кіровоград,
25030, тел.: (0522) 56-73-90, 56-98-37, тел./факс.: (0522) 56-73-90, 56-98-37; лот 2 - вул. Ливарна,1,
м. Кіровоград, 25002, тел.: (0522) 56-56-91, тел./факс.: (0522) 56-56-91
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
лот 1 – 07.07.2015, 323800,00 грн. (з ПДВ) триста двадцять три тисячі вісімсот грн. (з ПДВ);
лот 2 – 07.07.2015, 167500,00 грн. (з ПДВ) сто шістдесят сім тисяч п’ятсот 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
державних закупівель" Не вимагалась
11. Інша інформація Переговорна процедура закупівлі обрана відповідно до абз. 2
п.2 ст.39 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197VІІ, а саме, 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.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Коваль В.І

заступник директора, начальник відділу формування
Національного архівного фонду та діловодства, спеціальних фондів
та страхового фонду документації

Покотило О.А.

заступник начальника відділу фінансово-економічної роботи,
служби персоналу, організації та координації архівної справи в
області

Равська Л.В.

заступник начальника відділу зберігання, обліку, довідкового
апарату та інформаційних технологій

Голова комітету з конкурсних торгів

__________________

Л.В.Маренець

Секретар комітету з конкурсних торгів _________________Л.М.Таляренко

