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ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результата проведення переговорної процедури закупівлі

t

1. Замовник:
1.1. Найменування: М аріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: просп.Будівельників, 129-а, м.Маріуполь, Донецька обл., 87500
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (35.11.1 - Енергія 
електрична 35.11.10-00.00- Енергія електрична ( ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична 
енергія) - 123000,00 кВар/год. - реактивна енергія, 380000,00 кВт/год. - для освітлення 
навчальних корпусів, 332700,00 кВт/год - для освітлення гуртожитку) - 123000,00 
кВар/год. - реактивна енергія, 380000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів,
332700,00 кВт/год - для освітлення гуртожитку
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 123000,00 кВар/год. - 
реактивна енергія, 380000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 332700,00 
кВт/год - для освітлення гуртожитку
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: просп.: Будівельників,
129, 129-а, 52, М еталургів, 52, Леніна, 89-а, вул. Матросова, 5, м. М аріуполь, Донецька 
обл.
3 .4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень-грудень 2016
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 
застосування переговорної процедури закупівлі
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№025797, “ВДЗ” № 21(02.02.2016) від 02.02.2016р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 025797/1 
від 02.02.2016р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель: № 030966, “ВДЗ” № 24(05.02.2016) від 
05.02.2016р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 27.01.2016р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”, 00131268, 84302, м. Краматорськ, вул. Островського,
8, +38(0629) 41-24-81, 41-14-44
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” - 02.02.2016р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” - 16.02.2016р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”
1049641.92грн.(з П Д В ):
(цифрами)
один мільйон сорок дев’ять тисяч шістсот сорок одна грн. 92 коп.(з ПДВ) .



/

/ (словами)
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує 
Голова комітету з конкурсних торгів Ф.Ф.Шеб

(підпис, М. П.)

з .
і г,
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15.09.2014  №  1 106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури

закупівлі 
№ Зс від 19.02.2016 року

1. Замовник.
1.1. Найменування -  Маріупольський державний університет.
1.2. Код за ЄДРПОУ- 26593428.
1.3. М ісцезнаходження - просп. Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, Донецька обл., 

87500.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім 'я, 

по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) -  Ш ебаніц Федір Федорович, голова 
комітету з конкурсних торгів, просп.Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, Донецька обл.. 
87500, (0629)346000, shff_mar@mail.ru

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування - код 35.11.1 - енергія електрична (35.11.10-00.00 - Енергія 

електрична (09310000-5))
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг 123000,00 

кВар/год. - реактивна енергія, 380000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів.
332700,00 кВт/год - для освітлення гуртожитку.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг просп.: 
Будівельників, 129, 129-а, 52, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул. Матросова. 5, м. 
Маріуполь, Донецька обл.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - березень-грудень 
2016 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-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - № 
025797, “ВДЗ” №21 (02.02.2016) від 02.02.2016 р.

3.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - № 
025797/1 від 02.02.2016 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 - № 030966 “ВДЗ” №24 (05.02.2016) від
05.02.2016 р.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель - № 048119, ВДЗ №34 (19.02.2016) від 19.02.2016 р.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі
27.01.2016 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

mailto:shff_mar@mail.ru


- протокол переговорів № 7с від 27.01.2016, 9:00 год., м. Маріуполь.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

1049641,92. вт .ч . ПДВ 174940,32 грн.
(цифрами)

Один мільйон сорок дев’ять тисяч шістсот сорок одна грн. 92 коп. в т.ч. ПДВ сто 
сімдесят чотири тисячі дев’ятсот сорок грн. 32 коп.)

(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім ’я, по батькові - ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 

00131268
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс - 84601, проси.Леніна, 11. м.Горлівка. 

Донецька обл., (062 ) 457 -83-59
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю -  16.02.2016 р., 1049641,92. в т.ч. ПДВ 174940,32 грн.
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" -  ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» є єдиним підприємством 
виконавцем послуг з електропостачання для Маріупольського державного університету. 
Виконавець відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно до закону «Про здійснення 
державних закупівель».

11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Ш ебаніц Федір Федорович, юрисконсульт юридичного відділу;
Дощік Анжеліка Миолаївна, головний бухгалтер;
Челбарах Віра Федорівна, заступник головного бухгалтера з аудиту;
Кавецька Олена Володимирівна, начальник планово-фінансового відділу;
Сотченко Олена Іванівна, начальник господарського відділу;
Степанченко Олена Сергіївна, начальник юридичного відділу.


