УКРАЇНА
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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 5 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 06.20.1 за ДК 016-10 «Газ природний, скраплений
або в газоподібному стані» ;
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 69,9
тис.м.куб.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до
точки 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: №059086 ВДЗ №16(862) від 24.02.2014р.
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: №059086/1 від
24.02.2014р.
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: №069695 ВДЗ №17 (863) від 27.02.2014р.
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: №089081 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., 11:00, м.Новомиргород, вул. Леніна, 92.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
237 536 гривень 28 коп. в т.ч. ПДВ
;
(цифрами)
Двісті тридцять сім тисяч п’ятсот тридцять шість гривень 28 коп.в т.ч. ПДВ____.
(словами)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:
8.1. Найменування: відкрите акціонерне товариство «Кіровоградгаз»
Маловисківське управління експлуатації газового господарства;

8.2. Ідентифікаційний код: 26143346;
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Кіровоградська
обл.,Маловисківський район, м.Мала Виска, вул. 40 років Жовтня,86 , 26200,
тел.(05258) 5-22-70;
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
3,39823 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: копії установчих документів( статут ВАТ
«Кіровоградгаз», 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 2013 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).
13. Інша інформація: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
«Про забезпечення споживачів природним газом» від 27.12.01 № 1729, потреба
в природному газі установ та організацій, які фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, задовольняється з ресурсів газу, видобутого
газовидобувними підприємствами, підпорядкованими НАК «Нафтогаз України».
ВАТ «Кіровоградгаз» є єдиною організацією на території регіону, яка згідно
укладених договорів з підпорядкованими підприємствами НАК «Нафтогаз
України» постачає газ споживачам.
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, неукладання або несвоєчасне укладання договору з ВАТ
«Кіровоградгаз»
на
поставку
природного
газу
призведе
до
припинення/обмеження газопостачання
РТМО «Новомиргородське». Це
поставить під загрозу економічний стан РТМО «Новомиргородське», здоров’я
та життя громадян України, призведе до відключення від газопостачання систем
теплозабезпечення соціального об’єкту, може стати причиною виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також
причиною руйнування об’єктів життєзабезпечення.

Враховуючи вище викладене виникла нагальна потреба терміново укласти
договір на закупівлю газу природного (для вироблення теплової енергії для
потреб установ , що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, ) у ВАТ
«Кіровоградгаз» згідно із вимогами п. 3 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель».
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.

_________________

