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№ 21(02.02.2016)
02.02.2016
Інформація

025797

про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник;
1.1. Найменування: М аріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: проси.Будівельників, 129-а, м.М аріуполь, Донецька обл., 87500
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35219096008203, 35224296008203 ДК СУ , м. Київ
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати з в ’язок з учасниками (прізвище,
ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного з в ’язку, електрона адреса).
Прізвище, ім'я, по батькові: Ш ебаніц Федір Федорович
Посада: Ю рисконсульт юридичного відділу
Телефон: (0629) 34-60-00
Тел./факс: (0629) 53-22-70
Е - mail: s h ff_m a r@ m а і 1. ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі
1049641 (один мільйон сорок дев’ять тисяч ш істсот сорок одна) гри. 92 коп.
3 Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4 1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 (09310000-5) - 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
4.2. 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
4 3 Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: проси.: Будівельників, 129,
129-а, 52, М еталургів, 52, Л еніна, 89-а, вул. М атросова, 5, м. М аріуполь, Донецька обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: березень-грудень 2016
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Публічне акціонерне товариство “ДТ ЕК ДО Н Е Ц ЬК О Б Л Е Н Е РГО ” ,
місцезнаходження: 84302, м. Краматорськ, вул. О стровського, 8, тел.: +38(0629)
41-24-81,41-14-44.
1
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 1049641,92 гри. (Ціна за одиницю товару: Реактивна енергія - 1,40784 гри. з ПДВ;
електрична енергія для освітлення навчальних корпусів - 1,90728 грн. $ ПДВ: енергія
для освітлення гуртожитку - 0,456 грн з ПДВ.)
7. Умова застосування переговорної процедури:
8. Додаткова інформація: ,
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів Ф .Ф .Ш ебаніп
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О БҐРУ Н ТУ В А Н Н Я
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування - Маріупольський державний університет.
1.2. Код за ЄДРПОУ- 26593428.
1.3. Місцезнаходження - проси. 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) - Шебаніц Федір Федорович, голова
комітету з конкурсних торгів, просп.Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, Донецька обл.,
87500, (0629)346000, shff_mar@mail.ru
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування переговорної процедури закупівлі - 27.01.2016 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі - код 35.11.1 (09310000-5) - 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 к Вт/год. - для
освітлення навчальних корпусів, 332700.00 кВт/год - для освітлення гуртожитку
2.2. 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
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг просгі.:
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 учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - Публічне акціонерне товариство “ДТЕК Доиеиькоблспсрго"
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
00131268.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс - 84302. м. Краматорськ, вул. Островського, 8, тел.: +38(0629) 41-24-81.
41-14-44.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі - Відсутність конкуренції
(у том)' числі з технічних причин) па товари, роботи чи послуги, які можуть бути
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за
відсутності при цьому альтернативи;
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування
переговорної процедури закупівлі - Під час обрання переговорної процедури закупівлі

члени комітету з конкурсних торгів ураховували технічні можливості підключення до
електромереж та відсутність альтернативного підключення за адресами знаходження
об'єктів університету.
6.
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Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» № 874-р
від 28.11.2012 р.
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№ 24(05.02.2016)
030966
05.02.2016
Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: М аріупольський держ авний університет
1.2. Код за Є Д РП О У : 26593428
1.3. М ісцезнаходження: просп.Будівельників, 129-а, м.М аріуполь, Д онецька обл., 87500
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (35.11.1 - Енергія
електрична 35.11.10-00.00- Енергія електрична ( Д К 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 гуртож итку) - 123000,00
кВар/год. - реактивна енергія, 380000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів,
332700,00 кВт/год - для освітлення гуртожитку
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 123000,00 кВар/год. реактивна енергія, 380000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 332700,00
кВт/год - для освітлення гуртож итку
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: просп.: Будівельників,
1 2 9 ,129-а, 52, М еталургів, 52, Леніна, 89-а, вул. М атросова, 5, м. М аріуполь, Донецька
обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень-грудень 2016
3. Процедура закупівлі: П ереговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлю днення та номер оголош ення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі У повноваженого органу з питань закупівель: № 025797, “ В Д З”
№ 21(02.02.2016) від 02.02.2016р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 00131268, місцезнаходження (для ю ридичної особи) та місце
проживання (для ф ізичної особи): 84601, просп.Леніна, 11, м.Горлівка, Донецька обл..
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозицій',
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
1049641.92грн.(з П Д В );
(цифрами)
1049641 (один мільйон сорок дев ’ять тисяч ш істсот сорок одна) грн. 92 к о п /з ПЛВ^.
(словами)
7. Дата прийняття ріш ення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
02.02.2016р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
16.02.2016
9. Посада, прізвищ е та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів Ф .Ф .Ш ебаніц
'

