ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Смілянський технікум харчових технологій
Національного університету харчових технологій.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00389216.
1.3. Місцезнаходження: вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл.,
20702.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного
бюджету України та кошти спеціального фонду бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична, код Державного
класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.11.1.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 200 000
кВт, в т. ч. по лотам:
Лот 1 – енергія електрична (корпуси технікуму) в обсязі 117 000 кВт;
Лот 2 – енергія електрична (гуртожиток) в обсязі 66 000 кВт;
Лот 3 – енергія електрична (гуртожиток: електроплити) в обсязі 17 000
кВт;
Лот 4 – енергія реактивна в обсязі 13 956 Квар/год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл.;
Лот 2,3 – вул. Свердлова, буд. 125, м. Сміла, Черкаська обл.;
Лот 4– вул. Артема, буд. 103, м. Сміла, Черкаська обл.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до
31.12.2015р.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася
інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (у разі
розміщення).
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 29.01.2015 р., № 508176.
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 29.01.2015 р., № 508464.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.02.2015 р., № 518236.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
23.01.2015 р.
6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне
товариство "Черкасиобленерго", від імені якого діє Смілянський міський
РЕМ.
6.2. Ідентифікаційний код: 25204548.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для
фізичної), телефон, телефакс: вул. Мазура, буд. 10, м. Сміла, Черкаська обл.,
20700, тел. (04733) 4-05-08.
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника: 29.01.2015 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 10.02.2015 р.
7.3. Ціна договору про закупівлю:
220 000 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 36 666 грн. 66 коп.); Двісті двадцять тисяч грн.
00 коп., в т. ч. по лотам:
Лот-1 – 185 500 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 30 916 грн. 66 коп.); Сто вісімдесят
п’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.;
Лот-2 – 20 350 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 3 391 грн. 67 коп.); Двадцять тисяч
триста п’ятдесят грн. 00 коп.;
Лот-3 – 4 050 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 675 грн. 00 коп.); Чотири тисячі
п’ятдесят грн. 00 коп.
Лот-4 – 10 100 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 1 683 грн. 33 коп.); Десять тисяч
сто грн. 00 коп.
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
8. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Причини.

Голова комітету з конкурсних торгів

К.С. Глухова

