ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 29.04.2016 р.

1. Замовник:
1.1. Найменування: Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36959778
1.3. Місцезнаходження: вул. Героїв Сталінграду, буд. 49-а, кім. 204, Дніпропетровська
область, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 49055
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Колесов Віктор Михайлович, завідувач навчально-методичним кабінетом (секретар
комітету з конкурсних торгів) вул. Героїв Сталінграду, буд. 49-а, кім. 209,
Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 49055,
тел. (056) 763-07-20, факс. (056) 763 – 15 – 07, e-mail dkebdnu@ukr.net
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування:
ДК 016:2010: 35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 248,444 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Героїв Сталінграду,
буд. 49-а, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 49055.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі: www.college-business.dp.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№085171, «ВДЗ» № 57 (24.03.2016) від 24.03.2016 р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№085171, «ВДЗ» № 57 (24.03.2016) від 24.03.2016 р.
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:
№087742, «ВДЗ» №59 (28.03.2016) від 28.03.2016 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№ 111327 «ВДЗ» № 83 (29.04.2016) від 29.04.2016р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 16.02.2016 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 21.03.2016р. 14 г. 00 хв.
вул. Героїв Сталінграду, буд. 49-а, кім. 208, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ,
Бабушкінський район, 49055
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
400000 грн. 00 коп.;
(цифрами)
Чотириста тисяч грн. 00 коп.
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Комунальне підприємство «Теплоенерго»
Дніпропетровської міської ради
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32688148
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Погребняка, буд. 7, м. Дніпропетровськ,
49000, тел.: (056) 374-30-00, тел./факс.: (056) 374-30-00.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
25.04.2016р. 400000,00 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 державних закупівель»:
1) Копія ліцензії серія АД № 041826 (Виробництво теплової енергії, (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням не
традиційних або поновлювальних джерел енергії) видана національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 05.10.2012р. Термін дії
ліцензії 21.09.2012 р. – 20.09.2017 р.
2) Копія ліцензії серія АД № 041827 Транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Видана національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 05.10.2012р. Термін дії
ліцензії 21.09.2012 р. – 20.09.2017 р.
3) Копія ліцензії серія АД № 041828. Постачання теплової енергії Видана національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 05.10.2012р.
Термін дії ліцензії 21.09.2012 р. – 20.09.2017 р.
4) Копія Статуту комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради
(в новій редакції). Дата реєстрації 09.07.2013 р., № запису 12241050023025607.
5) Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (видана Державної Реєстраційної службою України 26.12.2014 р.).
6) Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200053123
НБ № 313274 видане Державною податковою інспекцією у Жовтневому районі
м. Дніпропетровська 05.07.2012р.
7) Лист-підтвердження про суб’єкта природних монополій Дніпропетровського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.01.2011
№ 148/44/04-11.
11. Інша інформація:
Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради є єдиним
постачальником теплової енергії на території, де знаходиться навчальний заклад, що
підтверджується листом Дніпропетровського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України від 23.02.2016р. №451/29/04-16 та здійснює
теплопостачання всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що
фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Так як навчальний заклад не має на своєму
балансі власної котельної, щоб забезпечити теплом учбовий корпус, не укладання договору на
постачання теплової енергії з Комунальним підприємством «Теплоенерго» Дніпропетровської
міської ради може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків,
зокрема, до потреби у використанні значних фінансових ресурсів, які буде потребувати
будівництво власної котельної, купівлі обладнання спеціального призначення до неї та зриву
опалювального сезону в 2016 році.

12. Склад комітету конкурсних торгів

Голова Комітету з конкурсних торгів (заступник директора з навчальної роботи)
Заступник Голови комісії (головний бухгалтер)
Члени комісії:
(заступник директора з АГР)
Секретар (завідувач навчально-методичним кабінетом)

Р.Ю. Вахнєй
С.І.Морозова
О.І. Тітов
В.М. Колесов

