ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 17.02.2015 року
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.
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, e-mail):
заступник директора з адміністративно-господарської роботи, член комітету
з конкурсних торгів Шкребтій Андрій Петрович, м. Сміла, вул. Артема,
буд. 123, тел.: (04733) 4-04-13, tknuft_smela@ukr.net.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК
016:2010 – 35.30.1.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
1029 Гкал, в т. ч. по лотам:
Лот 1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (корпуси
технікуму) в обсязі 739 Гкал;
Лот 2 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(гуртожиток) в обсязі 290 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл.;
Лот 2 – вул. Свердлова, буд. 125, м. Сміла, Черкаська обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до
31.12.2015 року.
3. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури
закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась
інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (у разі
розміщення).
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 30.01.2015 р., № 511681.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель: 30.01.2015 р., № 511687.
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: 02.02.2015 р., № 519647
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель: 14.02.2015 р., № 843642.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
23.01.2015 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 27.01.2015 р.,
30
14 , вул. Артема, буд. 123, м. Сміла, Черкаська обл.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
1 400 000 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 233 333 грн. 33 коп.); Один мільйон
чотириста тисяч грн. 00 коп., в т. ч. по лотам:
Лот-1 –1 233 500 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 205 583 грн. 33 коп.); Один
мільйон двісті тридцять три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.;
Лот-2 – 165 500 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 27 750 грн. 00 коп.); Сто шістдесят
п’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Договір про спільну
діяльність від 05.05.2010 № 47-2V – уповноважена особа ТОВ «Сміла
Енергоінвест»36779078.
7.2. Ідентифікаційний код: 518031019.
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для
фізичної), телефон, телефакс: вул. Тімірязєва, буд. 2, м. Сміла, Черкаська обл.,
20700, тел. (04733) 4-82-79.
8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлі: 10.02.2015 р.,
1 400 000 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 233 333 грн. 33 коп.); Один мільйон
чотириста тисяч грн. 00 коп., в т. ч. по лотам:
Лот-1 –1 233 500 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 205 583 грн. 33 коп.); Один
мільйон двісті тридцять три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.;
Лот-2 – 165 500 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ 27 750 грн. 00 коп.); Сто шістдесят
п’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.
9. Дата та причини прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі (якщо таке мало місце).
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»: Учасником надано всі
необхідні документи, які відповідають кваліфікаційним критеріям.

11. Інша інформація.
Комітет з конкурсних торгів під час вибору переговорної процедури
закупівлі на засіданні комітету від 27.01.2015 року керувався п.2. ч. 2 ст. 39
Закону України № 1197-VІI «Про здійснення державних закупівель» (із
змінами і доповненнями), а саме – відсутність 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.
Відповідно до ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про природні монополії» від
20.04.2000 р. № 1682-ІІІ (із змінами і доповненнями) та розпорядження
Антимонопольного комітету України №537-р від 12.12.2006 р. «Про
затвердження положення про складання та ведення переліку суб’єктів
природних монополій» і переліку суб’єктів природних монополій Черкаської
області, який розміщено на веб-сайті Антимонопольного комітету України
(www.amc.gov.ua), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сміла
Енергоінвест» під №65 є суб’єктом природної монополії в Черкаській області
у сфері транспортування теплової енергії.
Відсутність конкуренції для даного підприємства в межах м. Сміла
визначається з технічних причин та спеціальних вимог, які висуваються для
даного роду діяльності і підтверджено відповідними висновками та
довідками, що були вивчені та розглянуті на засіданні комітету від 27.01.2015
року, а згодом сформовані в обґрунтуванні застосування проворної
процедури, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 27.01.2015 № 511687.
12. Склад комітету конкурсних торгів:
Глухова К.С.

Заступник директора з навчальної роботи

Клименко П.О.

Завідувач канцелярії

Косенко Ю.В.

Економіст з планування
Заступник директора з адміністративногосподарської роботи
Головний бухгалтер
Завідувач навчально-виробничої
практики
Юрисконсульт

Шкребтій А.П.
Ляшенко Л.С.
Сокол Р.М.
Гвоздик М.І.

Голова комітету з конкурсних торгів

Голова комітету
Заступник голови
комітету
Секретар комітету
Член комітету
Член комітету
Член комітету
Член комітету
К.С. Глухова

