УКРАЇНА
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
26000, м. Новомиргород, вул. Леніна, 92, тел. 4-11-64; email: buh38236676@i.ua ; NovomirgorodKZmed@i.ua

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
N 1 від 15.01.2015р.
1.Замовник:
1.1.Найменування: Комунальний заклад «Новомиргородський ЦПМСД»
1.2.Індентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38236676;
1.3.Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул. Леніна, 92;
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками: Конопат Світлана Петрівна, бухгалтер, м.Новомиргород,
вул.Леніна,92, 26000, тел.05256-4-20-53, e-mail: buh38236676@i.ua
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 за ДК 016:2010 «Енергія
електрична»(активна та реактивна енергія);
2.2. Кількість товарів або обсяг виконаних робіт чи надання послуг: активна
електрична енергія – 140 тис.кВт, реактивна електрична енергія – 84 тис.кВАр
2.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до точок
обліку споживача-Комунальний заклад «Новомиргородський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
2.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січеньгрудень 2015 року.
3.Інформація про застосування процедури закупівлі: переговорна процедура
закупівлі згідно Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення
державних закупівель»
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури
закупівлі в: www.nmrda.kw.ukrtel.net
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі , опублікованої у державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України: №216236 «ВДЗ» №154 від 19.12.2014р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування
переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №216236, "ВДЗ"
№154(19.12.2014) від 19.12.2014р.

3.4.Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами
застосування
переговорної
процедури
закупівлі,
опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель: №222189, "ВДЗ" №158(25.12.2014) від 25.12.2014
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати
проведення переговорної процедури закупівлі , яка була
опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України: №009410, "ВДЗ"
№168(15.01.2015) від 15.01.2015
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні
процедури закупівлі: 12.12.2014
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 15.12.2014
р., 14:00 годин, КЗ «Новомиргородський ЦПМСД»
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
330400 гривень 00 коп. в т.ч. ПДВ
;
(цифрами)
Триста тридцять тисяч чотириста гривень 00 коп.в т.ч. ПДВ.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:
7.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго»
Новомиргородський РЕМ, Бодюл Андрій Вікторович-начальник.
7.2. Ідентифікаційний код: 23226362;
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
Кіровоградська обл.,
м.Новомиргород, вул. Леніна,302А , 26000, тел.(05256) 4-30-05;
8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням
ПДВ): 12.01.2015 р. на суму 330400,00 гривень в т.ч. ПДВ.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури
закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): 10. Зведена інформація замовника про наявність та
відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що
підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону: копії установчих документів( статут ПАТ
«Кіровоградобленерго», свідоцтво про держреєстрацію, довідка ДКСУ, ліцензії),
довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, копія довідки
про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка про наявність
документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, копії
документів про фінансову спроможність за ІІІ квартал 2012 року (балансформа№1, звіт про фінансові результати –форма №2, звіт про рух грошових
коштів –форма №3, довідка з ПАТ «Державний ощадний банк України» про
відсутність кредитів, гарантій, порук та заборгованості, інші довідки).
11. Інша інформація: Постачальник , публічне акціонерне товариство
«Кіровоградобленерго», що діє на підставі ліцензії на постачання електроенергії
за регульованим тарифом серія АГ №500310 – є постачальником за

регульованим тарифом на території Кіровоградської області власними
технологічними мережами, які обслуговує, його структурний підрозділ
«Новомиргородський район електричних мереж».
Керуючись п.5 ч.2 ст.39 Закону закупівля у інших постачальників призведе
до проблем технічного характеру, пов'язаних з будівництвом, експлуатацією та
обслуговуванням електричних мереж.
Тому жоден інший суб'єкт господарювання не в змозі здійснити постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на території Новомиргородського
району.
Таким чином, ПАТ «Кіровоградобленерго» - єдиний постачальник
електричної енергії для потреб бюджетних установ та організацій в регіоні, який
має відповідний дозвіл. Тож умовою застосування процедури закупівлі в одного
учасника, відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель», є відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на
товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані
тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому
альтернативи.
12. Склад комітету конкурсних торгів
Заступник головного бухгалтера
КЗ «Новомиргородський ЦПМСД»
Коваленко Н.Є.

________________

Заступник начальника
Суржавська К.С.

_________________

Бухгалтер КЗ «Новомиргородський ЦПМСД»
Конопат С.П..

_________________

Юрисконсульт КЗ «Новомиргородський ЦПМСД»
Брижицька О.Л.
_________________

Інженер
Пантала С.О.

_________________

Голова комітету
з конкурсних торгів Коваленко Н.Є.

_________________

М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів Конопат С.П.

_________________

