УКРАЇНА
РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «НОВОМИРГОРОДСЬКЕ»
26000, м. Новомиргород, вул. Леніна, 92, тел. 4-22-35

ЗВІТ
про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника
N 3 від 25.03.2014р.
1. Замовник:
1.1.Найменування:
Районне
територіальне
медичне
об’єднання
«Новомиргородське»
1.2.Індентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37324478;
1.3.Місцезнаходження: 26000 вул. Леніна, 92, м.Новомиргород,
Новомиргородський район, Кіровоградська обл.
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): Гоменюк Олена Іванівна - заступник голови ККТ , 26000, вул.
Леніна, 92, м. Новомиргород, Кіровоградська обл., тел.(05256)4-11-20, e-mail:
www.buh256@ukr.net
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Новомиргородська районна державна
адміністрація, код ЄДРПОУ 04055096.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: код 36.00.2 за ДКПП 016-10 «Обробляння та
розподілення води трубопроводами»(централізоване водопостачання) ;
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 12,0
тис.м.куб.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до
точок обліку споживача-Районне територіальне медичне об'єднання
«Новомиргородське»
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
березень-грудень 2014 року;
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури
закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, на якому розміщувалася інформація про застосування
процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в

одного учасника (у разі наявності): www.nmrda.kw.ukrtel.net
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування
процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України: №059608 ВДЗ №18(864) від 03.03.2014р.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування
процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у
міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: немає.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування
процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №059608/1 від
03.03.2014р.
4.6.Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,
опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель: №080023 ВДЗ №20 (866) від 10.03.2014р.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати
проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була
опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України: №090432 ВДЗ №24(870) від
24.03.2014р.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати
проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була
опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань
державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України: немає.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні
процедури закупівлі: 12.02.2014р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
13.02.2014р., 10:30, м.Новомиргород, вул. Леніна, 92.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
117 720 гривень 00 коп. в т.ч. ПДВ
;
(цифрами)
Сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять гривень 00 коп.в т.ч. ПДВ____.
(словами)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:
8.1. Найменування: Комунальне підприємство «Новомиргородські
муніципальні інженерні мережі»;

8.2. Ідентифікаційний код: 37738410;
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 26000 Кіровоградська обл.,
м.Новомиргород, вул. Толстого, 27 , тел.(05256) 4-10-64;
9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням
ПДВ): 14.03.2014р. на суму 237536,28 гривень з ПДВ.
10. Ціна за одиницю товару: відповідно до тарифу на 01.01.2014 року 9,81
грн. за 1м.куб.з ПДВ.
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури
закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): 12. Зведена інформація замовника про наявність та
відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що
підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону: відповідно до п.3 ст.16 Закону замовник не
встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що
підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації
інформацію про відповідність їх таким критеріям.
13. Інша інформація:
Комунальне підприємство «Новомиргородські
муніципальні інженерні мережі» володіє необхідною кількістю обладнаня та
достатньою матеріально- технічною базою. Працівники даних підприємств
мають необхідну кваліфікацію для здійснення діяльності з водопостачання та
водовідведення.
КП «НМІМ» має багаторічний досвід плідної співпраці щодо водопостачання та
водовідведення для всіх категорій споживачів, в т.ч. для потреб бюджетних
установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, є
відповідна практика документально підтвердженого досвіду виконання
зазначених договорів. КП «НМІМ» являється єдиним підприємством на території
міста Новомиргород, що надає послуги з водопостачання та водовідведення.
Таким чином 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.
Також, з метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних
наслідків, недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, а також зважаючи на те, що водопостачання необхідно
здійснювати щоденно, РТМО «Новомиргородське» має термінову необхідність
укласти договір на здійснення водопостачання.

14. Склад комітету конкурсних торгів
Начальник АІВ
Гоменюк О.І.

_________________

Головний бухгалтер РТМО «Новомиргородське»
Бойко Г.В.
_________________

Юрист РТМО «Новомиргородське»
Патока В.М.

_________________

Заступник гол.бух.
Богданюк Т.І.

_________________

Заступник голови комітету
з конкурсних торгів Гоменюк О.І.

_________________

М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів Богданюк Т.І.

_________________

