ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
N 1 від 16.02.2015 р.

1. Замовник.
1.1. Найменування: Державна організація "Криворізька регіональна державна
телерадіокомпанія "Криворіжжя".
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21881105.
1.3. Місцезнаходження: вул. Анненка,2, Центрально-Міський район, м.Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50099.
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): Звонкіна Ірина Вікторівна, заступник генерального
директора з техніки, м.Кривий Ріг, вул.. Анненка, 2, (0564)92-49-20.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води, ДК 016:2010, Код 35.30.1(35.30.12-00.00 - Постачання пари та гарячої води трубопроводами).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 218,5 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Кривий Ріг, вул. Анненка,2.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 1 січня по 31 грудня 2015
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.kdtro.com.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 31.12.2014 р. №229338,
«ВДЗ» №162(31.12.2014), № 444221.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 31.12.2014 р. №229338,
«ВДЗ» №162(31.12.2014), №444224.
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: 15.01.2015 р., №009240, «ВДЗ» №168(15.01.2015), №466279.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.02.2015 р.,
№046894, «ВДЗ» №190(12.02.2015) від 12.02.2015, №818599
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 23.12.2014 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 24.12.20134 р., 10-00, м. Кривий
Ріг, вул.. Анненка,2.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
340000,00 грн
(цифрами)
Триста сорок тисяч гривень 00 копійок.
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: КП "Криворіжтепломережа"
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 03342184

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
Центрально-Міський район, пр. Дежньова, буд. 9, 50000, Телефон: (056)409-51-37.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 05.02.2015
року, 340000.00 грн (триста сорок тисяч гривень 00 копійок).
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 пп. 2 п.3 ст 16 «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 придбання, зокрема,
теплової енергії.
11. Інша інформація: Відсутність конкуренції
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету
- Звонкіна І.В., заступник генерального директора з техніки.
Члени комітету
- Манухов К.Є., начальник лабораторії по ремонту
телевізійного та радіомовного устаткування;
- Сторчай Г.А., перший заступник генерального директора;
- Могуров В.М., директор програм телебачення;
Відповідальний секретар - Хованець В. В., начальник дільниці відеозапису.

Голова комітету з конкурних торгів заступник генерального директора
з техніки

І.В. Звонкіна

