ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
е к о н о м і ч н о г о розвитку
і торгівлі України

11092014 №1106
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 1
від 16.03.2015 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування: Канівський коледж культури і мистецтв Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини - відокремлений структурний
підрозділ університету.
1.2. Код за Є Д Р П О У : 39088920.
1.3. Місцезнаходження: вул. Федоренка, 28, м. Канів, Черкаська обл., 19000.
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):
Терещенко Ірина Андріївна - секретар ККТ,
адреса: вул. Федоренка, 28, м. Канів, Черкаська обл., 19000,
телефон: (04736) 3-36-42
телефакс: (04736) 3-36-42.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: код за Д К 016:2010 - 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (35.30.12-00.00). Лот 1 - 35.30.12-00.00 - постачання пари та гарячої
води трубопроводами; Лот 2 - 35.30.12-00.00 - постачання пари та гарячої води трубопроводами;
Лот З - 35.30.12-00.00 - постачання пари та гарячої води трубопроводами
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Л о т 1 (навчальні
корпуси) - 615,213 Гкал, Л о т 2 (приєднане теплове навантаження по навчальному
корпусу) - 0,305411 Гкал/год, Л о т З (опалення гуртожитку) - 563,291 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Канівський коледж
культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тнчипи - відокремлений структурний підрозділ університету, а саме: Лот 1 і Л о т 2 навчальний корпус, вул. Федоренка, 28; Л о т З - гуртожиток, вул. Енергетиків, 18.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 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.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-норталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№043138, "ВДЗ" №188(10.02.2015) від 10.02.2015 р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№043138/1 від 10.02.2015 р.
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: №052594, "ВДЗ" №193(16.02.2015) від
16.02.2015 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: №068766, "ВДЗ" №202(27.02.2015) від 27.02.2015 р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 03.02.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 04.02.2015 р. о 09:00, за
адресою учасника.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
Лот 1:
815078,35 грн. з П Д В
(цифрами)
Вісімсот п'ятнадцять тисяч сімдесят вісім грн. 35 коп. з ПДВ.
(словами)

Лот 2;
84591,84 грн. з ПДВ
(цифрами)
Вісімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто одна грн. 84 коп. з ПДВ.
(словами)
ЛотЗ:
233351,18 грн. з ПДВ
(цифрами)
Двісті тридцять три тисячі триста п'ятдесят одна грн. 18 коп. з ПДВ.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Канівське комунальне підприємство
теплових мереж.
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 02082657.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс вул. Енергетиків, ЗО, м. Канів, Черкаська
обл., 19000, тел./факс: (04736) 3-30-55.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
Лот 1: 23.02.2015 р., 815078 (вісімсот п'ятнадцять тисяч сімдесят вісім) грн. 35 коп. з
ПДВ.
Лот 2: 23.02.2015 р., 84591 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто одна) грн. 84
коп. з ПДВ.
Лот 3: 23.02.2015 р., 233351 (двісті тридцять три тисячі триста п'ятдесят одна) грн. 18
коп. з ПДВ.
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":
Учасник підтвердив свою відповідність кваліфікаціііним
критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних
закупівель".
11. Інша інформація.
Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст.
39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-УІІ, а
саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником,
за відсутності при цьому альтернативи.
Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування
переговорної процедури закупівлі.
Відсутність конкуренції (у т.ч. з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником,
за відсутності при цьому альтернативи. Канівський коледж культури і мистецтв
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини - відокремлений
структурний підрозділ університету належать до теплових мереж, по яким Канівське
комунальне підприємство теплових мереж надає послуги з постачання водяної пари і
гарячої води. Канівський коледж культури і мистецтв Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини - відокремлений структурний підрозділ
університету отримує послуги з постачання водяної пари і гарячої води виключно у
Канівського комунального підприємства теплових мереж у зв'язку з тим, що мережі по
теплопостачанню замовника приєднані безпосередньо до Канівського комунального
підприємства теплових мереж.
У зв'язку з потребою у здійсненні закупівлі Канівський коледж культури і
мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відокремлений структурний підрозділ університету, як Замовник торгів повинен укласти
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договір про надання послуг з постачання водяної пари і гарячої води, код 35.30.1 - пара та
гаряча вода; постачання пари та гарячої води з Канівським комунальним підприємством
теплових мереж.
Не укладання або несвоєчасне укладання договорів з Канівським комунальним
підприємством теплових мереж на постачання водяної пари і гарячої води призведе до
припинення/обмеження теплопостачання Замовнику торгів. Зокрема, відключення
системи теплопостачання в опалювальний період об'єктів, відповідно до Постанови
Кабінету міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368 Про затвердження «Порядку
класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями»
та відповідно до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 12.12.2012 № 1400 зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України З січня 2013 р. за № 40/22572 може призвести до
надзвичайної ситуації об'єктового чи місцевого рівня.
Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від
10.04.2014 № 1197-УІІ особливості здійснення закупівель послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення, централізованого постачання електричної енергії,
теплової енергії та інших предметів закупівель мають визначатися відповідними
окремими законами України. Через те, що таких законів дотепер у країні не прийнято,
зазначені послуги на 2015 рік можуть бути закуплені шляхом застосування однієї з
процедур, передбачених статтею 12 Закону, переважно за переговорною процедурою
закупівлі.
Згідно Реєстру суб'єктів природних монополій, що розміщується у відповідності до
Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій,
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України №874-р від
28.11.2012 року та на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(уу\у\у.атс.еоу.ііа) Канівське комунальне підприємство теплових мереж, належить до
суб'єктів природних монополій Черкаської області.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної
процедури закупівлі:
1. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-ІУ із змінами і
доповненнями.
2. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ.
3. Розпорядження Антимонопольного комітету України №874-р від 28.11.2012 року
«Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів
природних монополій».
4. Перелік суб'єктів природних монополій розміщений на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України \уш\у.атс.§0у.иа.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Т и х о м и р В.П.

Д и р е к т о р , голова комітету з конкурсних торгів.

Л о г в и н е н к о А.В.

Головний б у х г а л т е р , заступник голови комітету з
к о н к у р с н и х торгів.
Бухгалтер, секретар комітету з конкурсних торгів.

Т е р е щ е н к о І.А.
В и ш н я М.Г.
Моісєєв В.В.

Завідуюча господарством коледжу, член комітету з
к о н к у р с н и х торгів.
Інспектор охорони праці І! категорії,
член комітету з к о н к у р с н и х торгів.

