ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
№ 3 від 10 лютого 2015 року

1. Замовник.
1.1. Найменування. Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського
національного торговельно-економічного університету
1.2. Код за ЄДРПОУ.38343800
1.3. Місцезнаходження. вул.Капітульна,1/3, м.Ужгород, Закарпатська обл., 88000
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). Заступник директора з
адміністративно-господарської частини, голова комітету з конкурсних торгів (з
технічних питань проведення закупівлі) Попович Юрій Васильович, м.Ужгород,
вул..Капітульна 1/3, тел.. (099)1885159; Секретар комітету з конкурсних торгів,
бухгалтер (з організаційних питань проведення закупівель)
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія електрична)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 890201 кВт*год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Україна, 88000,
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул..Капітульна, 1/3, вул..Декабристів, 39,
наб.Православна 20.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Січень-Грудень 2015 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№019856, ВДЗ №175(23.01.2015) від 23.01.2015
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№019856, "ВДЗ" №175(23.01.2015) від 23.01.2015р.
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. №024800, ВДЗ №178(28.01.2015) від
28.01.2015
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель. №041904, ВДЗ №188(10.02.2015) від 10.02.2015
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
08 січня 2015 року
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). Україна,
Закакрпатська обл., Ужгородський р-н., с.Оноківці, вул..Головна 57

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
367 717 грн.
(цифрами)

367 717 (Триста шістдесят сім тисяч сімсот сімнадцять) грн.(з ПДВ) .
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство
«Закарпаттяобленерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131529
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Україна, Закакрпатська обл.,
Ужгородський р-н., с.Оноківці, вул..Головна 57, тел.: (0312) 61-98-69.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю. 03 лютого 2015 року
367 717 (Триста шістдесят сім тисяч сімсот сімнадцять) 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".
Відповідно до пп2 ч.3 статті 16 Закону замовником не встановлено
кваліфікаційні критерії та не визначено перелік документів, що підтверджують
подану учасником інформацію про відповідність їх таким критеріям
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора по АГЧ – Попович Ю.В.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів, викладач – Лалакулич М.Ю.
Члени комітету з конкурсних торгів:
провідний юрисконсульт – Жук Л.Б.
інспектор – Чума Г.О.Секретар комітету з конкурсних торгів:
бухгалтер – Фіголь О.П.
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Заступник директора з адміністративно-господарської частини, голова комітету з
конкурсних торгів Попович Юрій Васильович
_________________________
(підпис, М. П.)

