ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
N 12 від 19.01.2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування: комунальний заклад «Шосткинська ЦРЛ»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 019815814
1.3. Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедріна, 1
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): Рогов Володимир Митрофанович, начальник технічного відділу,
Сумської обл., м.Шостка, вул. Щедріна 1, тел. (05449)7-28-37, факс (05449) 7-22-67; 7-28-37, e-mail:
shostka.crl@i.uа
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, ДК 016-2010 (35.30.1)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 243,56 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Сумська обл., 41100, м.Шостка, вул.
Бабушкіна,16.
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: crl-shostka.org.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №262317, ВДЗ
№412(31.12.2015) від 31.12.2015р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №262317/1, ВДЗ
№412(31.12.2015) від 31.12.2015р.
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: №005999, ВДЗ №6(13.01.2016) від 13.01.2016р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №011438, ВДЗ
№11(19.01.2016) від 19.01.2016р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 21.12.2015 року
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 25.12.2015р., 04.01.2016р., 09-00 год., зал
засідань

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 1497,42 грн.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: казенне підприємство «Шосткинський казенний завод
«Імпульс»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 14314452
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 41100, м.Шостка, вул. Куйбишева 41; тел.(05449) 7-77-72

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 19.01.2016
року на суму 377532,61 грн. (триста сімдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дві гривні 61 коп.)
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": згідно с.16 Закону
України замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що
підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність
їх таким критеріям у разі:
закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих
конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом
загального користування.
КП ШКЗ «Імпульс» надало пакет документів, які містять кваліфікаційні данні, що відповідають
критеріям відповідно до ст. 16 Закону, а саме:
копія витягу з державного реєстру учасника; копія Статуту; копії ліцензій на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність
заборгованості за кредитами, експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують те, що
КП ШКЗ «Імпульс» є єдиним постачальником Пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води, для
об’єктів лікувально - профілактичних закладів м. Шостки.
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
14. Склад комітету конкурсних торгів

