ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 05.01.2016
1. Замовник.
1.1. Найменування: Виконавчий орган Дзержинської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 04052889
1.3. Місцезнаходження:
вул. 50 років Жовтня, буд. 27, Донецька область, місто Дзержинськ, 85200
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
Євсіков Юрій Миколайович, секретар міської ради, Донецька область,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, буд. 27, 85200, тел. (06247) 4-06-01,
e-mail:www.dzerzhinsk-rada.gov.ua
(прізвище,ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв'язку, e-mail)

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування:
- код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК016-2010–35.30.1 – пара
та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії).
- код предмету закупівлі, згідно ЄЗС - 09320000-8- Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 207,1 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Маяковського, буд 24а, 85200
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
з 01 січня по 31 грудня 2016 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі: www.dzerzhinsk-rada.gov.ua;
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: № 237165, "ВДЗ" № 390 (01.12.2015) від 01.12.2015,
реєстраційний номер документа 15115XX707929;
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: № 237165, "ВДЗ" № 390 (01.12.2015) від 01.12.2015,
реєстраційний номер документа 15121FX713489;
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:
№ 242394, "ВДЗ" № 396 (09.12.2015) від 09.12.2015,
реєстраційний номер документа 15121XX723011;
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: № 005819, "ВДЗ" № 5 (12.01.2016) 12.01.2016;
реєстраційний номер документа 16012XX118828.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
лист-звернення від 25.11.2015 № 949-02/6.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
25.11.2015 року, о 09-00 за адресою замовника.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
365 066 гривень 00 копійок (триста шістдесят п’ять тисяч шістдесят шість гривень
нуль копійок), у тому числі ПДВ - 60 844 гривень 33 копійки (шістдесят тисяч вісімсот
сорок чотири гривні тридцять три копійки).
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ: 03337119
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
пр. Земляний, буд. 2, м. Краматорськ, 84307, тел. (06272) 2-00-11.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю: дата укладання договору - 04.01.2016 року
сума визначена в договорі – 365 066 гривень 00 копійок у тому числі ПДВ - 60 844 гривень
33 копійки
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі: переговорну процедуру закупівлі не відмінено.
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»: критерії до закупівлі послуг централізованого постачання
теплової енергії не встановлюються.
11. Інша інформація: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на
товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки
певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
12. Склад комітету конкурсних торгів:
Євсіков Ю.М.

секретар міської ради,
голова комітету

Андрусенко О.П.

керуючий справами виконкому,
заступник голови комітету

Нємкова О.В.

головний спеціаліст відділу економіки, промислової політики,
інвестиційно-інноваційної діяльності і перспективного розвитку,
секретар комітету

Кроленко Л.С.

головний бухгалтер,
член комітету

Міан С.Г.

начальник відділу економіки, промислової політики, інвестиційноінноваційної діяльності і перспективного розвитку,
член комітету

Руденко І.Г.

начальник юридичного відділу,
член комітету

Голова комітету з конкурсних торгів

М.П.

Ю.М. Євсіков

