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ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 16.01.2015 р.
1. Замовник:
1.1. Найменування: Відділ культури і туризму Свалявської райдержадміністрації
Закарпатської області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02228049.
1.3. Місцезнаходження: пл.Головна,1, м.Свалява, Закарпатська обл.,89300
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): Шелеп Н.А. – голова комітету з конкурсних торгів,
головний спеціаліст відділу культури і туризму Свалявської райдержадміністрації, 89300,
м.Свалява,пл.Головна,1 тел. (факс) (03133) 2-27-67, rda_cultura_sv@mail.ru
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Відділ культури і туризму Свалявської райдержадміністрації код: 02228049.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти районного бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: код 35.11.1 – енергія електрична.
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 169559 кВт. год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади культури та
мистецтв Свалявського району Закарпатської області.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015 року.
4. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торговлі України, на якому
розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі (у разі наявності): rdasvalyava@ukrpost.ua .
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань здійснення
державних закупівель: ВДЗ №158 (25.12.2014) від 25.12.2014р., оголошення № 222398.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних
закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: - .
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань здійснення
державних закупівель: ВДЗ №158 (25.12.2014) від 25.12.2014р., оголошення № 222398.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань здійснення державних закупівель: ВДЗ №162 (31.12.2014)
від 31.12.2014р., оголошення № 229317.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, яка була (буде) розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань здійснення державних закупівель: ВДЗ №169 (16.01.2015) від 16.01.2015р.,
оголошення № 011164.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в
одного учасника, яка була (буде) опублікована у міжнародному інформаційному виданні з
питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: не
передбачається .
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 11.12.2014
року.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 11.12.2014р. о 10 год. 30 хв.,
89412,Закарпатська обл. Ужгородський район, с.Оноківці, вул.Головна,

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 256000,00 грн.( двісті
п’ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ПАТ ,,Закарпаттяобленерго”.
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
00131529.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 89412, Закарпатська обл., Ужгородський
район, с.Оноківці, вул.Головна, тел./факс (0311122)34445.
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума визначена в договорі про закупівлю (з
урахуванням ПДВ): 12.01.2015р., ціна 256000,00 грн.(двісті п’ятдесят шість тисяч гривень
00 коп.) з ПДВ.
10.Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1,5098 грн. з ПДВ, за 1 кВт.год.
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 України «Про здійснення
державних закупівель». Учасник відповідає вимогам встановлених у ст.16 Закону.
13. Інша інформація: відповідно до Закону України «Про природні монополії» ПАТ
,,Закарпаттяобленерго” займає монопольне становище з постачання електроенергії в
Закарпатській області.
Із вище вказаного і виникла необхідність у проведенні закупівлі електроенергії саме
у ПАТ ,,Закарпаттяобленерго”, що і є підставою для застосування п.п.2 п.2 ст. 39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель». Відсутності 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.
13. Склад комітету конкурсних торгів:
Головний спеціаліст, голова комітету з
конкурсних торгів

Шелеп Н.А.

Директор районного будинку культури,
секретар комітету з конкурсних торгів

Плоскіна В.П.

Головний бухгалтер, член комітету з
конкурсних торгів

Гартл М.М.

Директор Свалявської ДШМ, член
комітету з конкурсних торгів

Грабар Ю.Й.

Керівник групи обліку, член комітету з
конкурсних торгів

Тоба Н.А.
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