ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 №1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування - Маріупольський державний університет.
1.2. Код за ЄДРПОУ- 26593428.
1.3. Місцезнаходження - 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) - 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 - 27.01.2015 року.
2. Інформація про 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 - 180000,00 кВар/год. - реактивна
енергія, 350000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 100000,00 кВт/год - для
освітлення гуртожитку) - 180000,00 кВар/год. - реактивна енергія, 350000,00 кВт/год. - для
освітлення навчальних корпусів, 100000,00 кВт/год - для освітлення гуртожитку
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 180000.00
кВар/год. - реактивна енергія, 350000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів,
100000,00 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
2015 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 Донецькобленерго”
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131268.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс - просп. Леніна, 11, м. Горлівка, Донецька обл., 84601, тел.: (062) 45783-59.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі - 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;
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.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної
процедури закупівлі.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15. 09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
№ 1 від 23.02.2015 року
1. Замовник.
1.1. Найменування - Маріупольський державний університет.
1.2. Код за ЄДРПОУ- 26593428.
1.3. Місцезнаходження - 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) - Шебаніц 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)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 180000,00
кВар/год. - реактивна енергія, 350000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів.
100000,00 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
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-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - №
028179, “ВДЗ” №180 (30.01.2015) від 30.01.2015 р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - №
028179/1 від 30.01.2015 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 - № 035072, “ВДЗ” №184 (04.02.2015) від
04.02.2015 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель - № 055995, ВДЗ №196 (19.02.2015) від 19.02.2015 р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 25.12.2014 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

- протокол попередніх переговорів № 1/д від 27.01.2015, 8:30 год., м. Маріуполь;
- протокол переговорів № 2/д від 31.01.2015, 8:00 год., м. Маріуполь.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
600542,28грн. в т.ч. ПДВ 100090,38 грн.
(цифрами)

шістсот тисяч п’ятсот сорок дві грн. 28 коп. в т.ч. ПДВ сто тисяч дев’яносто грн. 38
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, просп.Леніна. 11, м.Горлівка.
Донецька обл., (062) 457-83-59
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю - 16.02.2015 р., 600542,28грн. вт.ч. 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" - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» є єдиним підприємством
виконавцем послуг з електропостачання для Маріупольського державного університет) .
Виконавець відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно до закону «Про здійснення
державних закупівель».
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Шебаніц Федір Федорович, юрисконсульт юридичного відділу;
Трофименко Тетяна Миколаївна, головний бухгалтер;
Челбарах Віра Федорівна, заступник головного бухгалтера з аудиту;
Кавецька Олена Володимирівна, начальник планово-фінансового відділу;
Сотченко Олена Іванівна, начальник господарського відділу;
Мокрозуб Олена Сергіївна, начальник юридичного відділу.

Голова комітету з конкурі

Ф.Ф.Шебаніц

15024\¥Х232427

№ 196(19.02.2015)
055995
19.02.2015
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Маріупольський 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 - 180000,00 кВар/год. - реактивна
енергія, 350000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 100000,00 кВт/год для освітлення гуртожитку) - 180000,00 кВар/год. - реактивна енергія, 350000,00
кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 100000,00 кВт/год - для освітлення
гуртожитку
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: просп.: Будівельників,
1 2 9 ,129-а, 52, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул. Матросова, 5, м. Маріуполь, Донецька
обл.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень-грудень 2015
року
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:
№028179, “ВДЗ” №180(30.01.2015) від 30.01.2015р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 028179/1
від 30.01.2015р.
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: №035072, “ВДЗ” №184(04.02.2015) від
04.02.2015р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 25.12.2014р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”, 00131268, просп.Леніна, 11, м.Горлівка, Донецька обл.,
84601, (062) 457-83-59
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” - 31.01.2015р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” - 16.02.2015р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”
600542.28грн.(з П Д В ):
(цифрами)
шістсот тисяч п ’ятсот сорок дві грн. 28 коп.(з ПДВ').
(словами)

8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголоше

15015\УХ185577

№ 184(04.02.2015)
035072
04.02.2015
Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Маріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: просп.Будівельників, 129-а, м.Маріуполь, Донецька 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 - 180000,00 кВар/год. - реактивна
енергія, 350000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 100000,00 кВт/год для освітлення гуртожитку) - 180000,00 кВар/год. - реактивна енергія, 350000,00
кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 100000,00 кВт/год - для освітлення
гуртожитку
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: просп.: Будівельників,
1 2 9 ,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 2015
року
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №028179, “ВДЗ”
№180(30.01.2015) від 30.01.2015р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 00131268, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): 84601, проспЛеніна, 11, м.Горлівка, Донецька обл..
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозицій,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
600542,28грн-Гз ПТТВ^ :
(цифрами)
600542 (шістсот тисяч п’ятсот сорок дві) грн. 28 коп.(з П Д В ).
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
31.01.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує
Голова комітету з конкурсних торгів Шебаніц Ф.Ф.

15015WX168715

№ 180(30.01.2015)
30.01.2015
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

028179

1 .Замовник:
1.1. Найменування: Маріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: просп.Будівельників, 129-а, м.Маріуполь, Донецька обл., 87500
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35218002008203,35223202008203 ГУДКСУ в
Донецькій області
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Шебаніц Федір Федорович
Телефон: (0629) 34-60-00
Тел./факс: (0629) 53-22-70
E-mail: shff_mar@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
600542 (шістсот тисяч п ’ятсот сорок дві) грн. 28 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 - енергія електрична (35.11.1 - Енергія
електрична 35.11.10-00.00- Енергія електрична - 180000,00 кВар/год. - реактивна
енергія, 350000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 100000,00 кВт/год для освітлення гуртожитку) - 180000,00 кВар/год. - реактивна енергія, 350000,00
кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 100000,00 кВт/год - для освітлення
гуртожитку
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 180000,00 кВар/год. реактивна енергія, 350000,00 кВт/год. - для освітлення навчальних корпусів, 100000,00
кВт/год - для освітлення гуртожитку
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: просп.: Будівельників, 129,
129-а, 52, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул. Матросова, 5, м. Маріуполь, Донецька обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: березень-грудень 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”, місцезнаходження: просп.Леніна, 11, м.Горлівка,
Донецька обл., 84601, тел.: (062) 457-83-59.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 600542,28 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури:
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголо
Голова комітету з конкурсних торгів Шебаніц Ф.Ф.

35.30.1

№ лоту
(у разі багатолотової
закупівлі)

Код
ДКПП
(ДК01610)

Найменування товару

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
Лот 1
Лот 2

Кількість

1500
470

Одиниці
виміру

Ціна без

Гкал

1150,53
308,23

Гкал

пдв

ПДВ

230,107
61,65

35.30.1

№ лоту
(у разі багатолотової
закупівлі)

Код
ДКПП
(ДК 01610)

Найменування товару

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
Лот 1
Лот 2

Кількість

Одиниці
виміру

Ціна без

1500
470

Гкал
Гкал

1150,53
308,23

пдв

ПДВ

230,107
61,65

15015\¥0185584

№ 184(04.02.2015)
035079
04.02.2015
Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Маріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: просп.Будівельннків, 129-а, м.Маріуполь, Донецька обл., 87500
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води Лот 1 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів; Лот 2 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку) - Лот 1 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів -1500
Гкал; Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку - 470
Гкал: лот 1 - Лот 1 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення
навчальних корпусів - 1500 Гкал; лот 2 - Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової
енергії для опалення гуртожитку - 470 Гкал
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот 1 - просп.:
Будівельників, 1 2 9 ,129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова, 5, м.Маріуполь,
Донецька обл. Лот 2 - просп. Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька обл.; лот 1 просп.: Будівельників, 1 2 9 ,129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова, 5,
м.Маріуполь, Донецька обл., лот 2 - просп. Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька
обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2015 року;
лот 1 - лютий-грудень 2015 року, лот 2 - лютий-грудень 2015 року
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №029304, “ ВДЗ”
№181(31.01.2015) від 31.01.2015р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
лот 1 - Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» , ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 33760279, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): 87518, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.
Гризодубової, 1, тел.: (0629) 34-85-40, 52-85-92,.
лот 2 - Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» , ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 33760279, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): 87518, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.
Гризодубової, 1, тел.: (0629) 34-85-40, 52-85-92,.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозицій,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
лот 1 -2070960грн.Гз П/ТВ^ :
(цифрами)
2070960 (два мільйони сімдесят тисяч дев’ятсот шістдесят) грн.(з П Д В ).
(словами)
лот 2 -173843,60гпн.(з П Л В ):
(цифрами)

173843 (сто сімдесят три тисячі вісімсот сорок три) грн. 60 коп.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
лот 1 - 31.01.2015р.;
лот 2 - 31.01.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
лот 1 - ;
лот 2 9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оі
Голова комітету з конкурсних торгів Шебаніц Ф.<
(підпис. М. П. )

15024\¥Х232404

№ 196(19.02.2015)
055984
19.02.2015
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Маріупольський 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 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води Лот 1 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів; Лот 2 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку) - Лот 1 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів -1500
Гкал; Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку - 470
Гкал: лот 1 - Лот 1 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення
навчальних корпусів - 1500 Гкал; лот 2 - Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової
енергії для опалення гуртожитку - 470 Гкал
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот 1 - просп.:
Будівельників, 1 2 9 ,129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова, 5, м.Маріуполь,
Донецька обл.Лот 2 - просп. Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька обл.; лот 1 просп.: Будівельників, 1 2 9 ,129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова, 5,
м.Маріуполь, Донецька обл., лот 2 - просп. Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька
обл.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2015 року;
лот 1 - лютий-грудень 2015 року, лот 2 - лютий-грудень 2015 року
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:
№029304, “ВДЗ” №181(31.01.2015) від 31.01.2015р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 029304/1
від 31.01.2015р.
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: №035079, “ВДЗ” №184(04.02.2015) від
04.02.2015р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 29.12.2014р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» , 33760279, вул.Гризодубової, 1, м.Маріуполь, Донецька обл.,
87534, (0629) 34-85-40, 52-85-92
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
лот 1 - Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» - 31.01.2015р.

лот 2 - Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» - 31.01.2015р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
лот 1 - Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» - 16.02.2015р.
лот 2 - Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» - 16.02.2015р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
лот 1 - Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа»
2070960грн.(з П Д В ):
(цифрами)
два мільйони сімдесят тисяч дев’ятсот шістдесят грн.(з П Д В ).
(словами)
лот 2 - Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа»
173843.бОгрніз П7ТВ"):
(цифрами)
сто сімдесят три тисячі вісімсот сорок три грн. 60 КОП-Гз ПДВ)
(словами)
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголо
М. П.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
№ 2т від 23.02.2015 року
1. Замовник.
1.1. Найменування - Маріупольський державний університет.
1.2. Код за ЄДРПОУ- 26593428.
1.3. Місцезнаходження - 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) - Шебаніц 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 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (Лот 1 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних
корпусів; Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг - Лот 1 - 35.30.1100.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів - 1500 Гкал; лот 2 Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку - 470 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот 1 - просп
Будівельників, 129, 129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова. 5, м.Маріуполь,
Донецька обл. Лот 2 - просп. Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - лот 1 - лютийгрудень 2015 року, лот 2 - лютий-грудень 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-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - №
029304, “ВДЗ” №181 (31.01.2015) від 31.01.2015 р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - №
029304/1 від 31.01.2015 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 - № 035079, “ВДЗ” №184 (04.02.2015) від
04.02.2015 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель - № 055984, ВДЗ №196 (19.02.2015) від 19.02.2015 р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 29.12.2014 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
- протокол попередніх переговорів № 1/д від 27.01.2015, 8:00 год., м. Маріуполь;
- протокол переговорів № 2/д від 31.01.2015, 9:30 год., м. Маріуполь.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
Лот 1 - 2070960,00 грн в т.ч. І ІД В 345160.00 гри.
Лот 2 - 173843,60 грн. в т.ч. ПДВ 28973,93 грн.
__________(цифр а м и ) ________ ____________

_______________

Лот 1 - два мільйони сімдесят тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ триста
сорок п’ять тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.
Лот 2 - сто сімдесят три тисячі вісімсот сорок три грн. шістдесят коп. в т.ч. ПДВ
двадцять вісім тисяч дев’ятсот сімдесят три грн. 93 коп.
__ ________(словами)

_______

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові - Комунальне комерційне підприємство
Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 33760279
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс - вул.Гризодубової, 1, м.Маріуполь.
Донецька обл., 87534, (0629) 34-85-40. 52-85-92
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю - Лот 1 - 16.02.2015 р., 2070960,00 грн. в т.ч. ПДВ 345160,00 грн.
Лот 2 - 16.02.2015 р„ 173843,60 грн. в т.ч. ПДВ 28973,93 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" - ККП «Маріупольтепломережа» є єдиним підприємством виконавцем послуг з централізованого опалення для Маріупольського державного
університету. Виконавець відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно до закону
«Про здійснення державних закупівель».
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Шебаніц Федір Федорович, юрисконсульт юридичного відділу;
Трофименко Тетяна Миколаївна, головний бухгалтер;
Челбарах Віра Федорівна, заступник головного бухгалтера з аудиту;
Кавецька Олена Володимирівна, начальник планово-фінансового відділу;
Сотченко Олена Іванівна, начальник господарського відділу;
Мокрозуб Олена Сергіївна, начальник юридичного відділу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 №1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування - Маріупольський державний університет.
1.2. Код за ЄДРПОУ- 26593428.
1.3. Місцезнаходження - 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) - 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 - 27.01.2015 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі - код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води Лот 1
- 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів; Лот 2 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - Лот 1 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів - 1500 Гкал;
Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку - 470 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот 1 - просп.:
Будівельників, 129, 129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова, 5, м.Маріуполь,
Донецька обл. Лот 2 - просп. Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька обл.; лот 1 просп.: Будівельників. 129, 129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова, 5.
м.Маріуполь, Донецька обл., лот 2 - просп. Будівельників. 52, м. Маріуполь, Донецька обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - лот 1 - лютийгрудень 2015 року, лот 2 - лютий-грудень 2015 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи - Лот 1 - ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа»
Лот 2 - ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 33760279.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс - Лот 1 - вул. Гризодубової, 1, м. Маріуполь. Донецька обл., 87534,
тел.: (062) 34-85-40, 52-85-92;
Лот 2 - вул. Гризодубової, 1, м. Маріуполь, Донецька обл., 87534, тел.: (062) 34-85
40,52-85-92.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі - 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;

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
тепломережі та відсутність альтернативного підключення за адресами знаходження
об’єктів університету.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної
процедури закупівлі.

Голова комітету з конкурси

Ф.Ф.Шебаніц

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
з а с т о с у в а н н я п е р е г о в о р н о ї п р о ц е д у р и з а к у п ів л і
1. Замовник.
1.1. Найменування - Маріупольський державний університет.
1.2. Код за ЄДРПОУ- 26593428.
1.3. Місцезнаходження - 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) - 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 - 27.01.2015 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі - код 35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води; 35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води
трубопроводами) - 35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води
трубопроводами - 6500 куб. м.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 35.30.12-00.00 Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами - 6500 куб. м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: просп.
Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - лютий-грудень
2015 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи - ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
33760279.
3.3.
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс - вул. Гризодубової, 1. м. Маріуполь, Донецька обл., 87534. тел.: (062)
34-85-40, 52-85-92.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі - 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;
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
тепломережі та відсутність альтернативного підключення за адресами знаходження
об’єктів університету.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної
процедури закупівлі.

Голова комітету з конкурси

Ф.Ф.Шебаніц

15015WX172385

№ 181(31.01.2015)
31.01.2015
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

029304

1. Замовник:
1.1. Найменування: Маріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: просп.Будівельників, 129-а, м.Маріуполь, Донецька обл., 87500
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35218002008203,35223202008203 ГУДКСУ у
Донецькій області
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім ’я, по батькові: Шебаніц Федір Федорович
Телефон: (0629) 34-60-00
Тел./факс: (0629) 53-22-70
E-mail: shff_mar@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
2244803 (два мільйони двісті сорок чотири тисячі вісімсот три) грн. 60 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води Лот 1 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів; Лот 2 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку) - Лот 1 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів - 1500
Гкал; Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку - 470
Гкал: лот 1 - Лот 1 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення
навчальних корпусів - 1500 Гкал; лот 2 - Лот 2 - 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової
енергії для опалення гуртожитку - 470 Гкал
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот 1 - 35.30.11-00.00 Закупівля теплової енергії для опалення навчальних корпусів - 1500 Гкал; Лот 2 35.30.11-00.00 - Закупівля теплової енергії для опалення гуртожитку - 470 Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Лот 1 - просп.:
Будівельників, 1 2 9 ,129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова, 5, м.Маріуполь,
Донецька обл. Лот 2 - просп. Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька обл.; лот 1 просп.: Будівельників, 1 2 9 ,129-а, Металургів, 52, Леніна, 89-а, вул.Матросова, 5,
м.Маріуполь, Донецька обл., лот 2 - просп. Будівельників, 52, м. Маріуполь, Донецька
обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лот 1 - лютий-грудень 2015
року, лот 2 - лютий-грудень 2015 року; лютий-грудень 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
лот 1 - ККП Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”, місцезнаходження:
вул.Гризодубової, 1, м.Маріуполь, Донецька обл., 87534, тел.: (0629) 34-85-40, 52-85-92.
лот 2 - ККП Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”, місцезнаходження:
вул.Гризодубової, 1, м.Маріуполь, Донецька обл., 87534, тел.: (0629) 34-85-40, 52-85-92.
6. Інформація про ціну пропозиції:
лот 1 - 2070960 грн., лот 2 - 173843,60 грн.

7. Умова застосування переговорної процедури:
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголо
Голова комітету з конкурсних торгів Шебаніц Ф.Ф.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі
№ Зт від 23.02.2015 року
1. Замовник.
1.1. Найменування - Маріупольський державний університет.
1.2. Код за ЄДРПОУ- 26593428.
1.3. Місцезнаходження - 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) - Шебаніц 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 - 35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 35.30.12-00.00 Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами - 6500 куб. м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг; просп.:
Будівельників, 52, м.Маріуполь, Донецька обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг лютий-грудень 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-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - №
029377, “ВДЗ” № 181 (31.01.2015) від 31.01.2015 р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - №
029377/1 від 31.01.2015 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 - № 035076, “ВДЗ” №184 (04.02.2015) від
04.02.2015 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель - № 055895, ВДЗ №196 (19.02.2015) від 19.02.2015 р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 29.12.2014 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
- протокол попередніх переговорів № 2/д від 27.01.2015, 8:00 год., м. Маріуполь:
- протокол переговорів № 3/д від 31.01.2015, 9:30 год., м. Маріуполь.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
132340,00 грн. в т.ч. ПДВ 22056,67 грн.;
(цифрами)
Сто тридцять дві тисячі триста сорок грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ двісті двадцять тисяч
п’ятдесят шість грн. 67коп.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові - Комунальне комерційне підприємство
Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа».
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 33760279
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс - вул. Г'ризодубової, 1, м. Маріуполь.
Донецька обл., 87534, (0629) 34-85-40, 52-85-92
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю - 16.02.2014 року, 132340,00 грн. в т.ч. ПДВ 22056,67 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" - ККП «Маріупольтепломережа» є єдиним підприємством виконавцем послуг з постачання пари та гарячої води трубопроводами для
Маріупольського державного університету. Виконавець відповідає кваліфікаційним
критеріям відповідно до закону «Про здійснення державних закупівель».
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Шебаніц Федір Федорович, юрисконсульт юридичного відділу;
Трофименко Тетяна Миколаївна, головний бухгалтер;
Челбарах Віра Федорівна, заступник головного бухгалтера з аудиту;
Кавецька Олена Володимирівна, начальник планово-фінансового відділу;
Сотченко Олена Іванівна, начальник господарського відділу;
Мокрозуб Олена Сергіївна, начальник юридичного відділу.
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№ 196(19.02.2015)
055895
19.02.2015
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результата проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Маріупольський 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 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами) 35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами - 6500 куб.
м.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: просп.: Будівельників, 52,
м.Маріуполь, Донецька обл.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2015 року
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:
№029377, “ВДЗ” №181(31.01.2015) від 31.01.2015р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 029377/1
від 31.01.2015р.
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: №035076, “ВДЗ” №184(04.02.2015) від
04.02.2015р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 29.12.2014р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» , 33760279, вул.Гризодубової, 1, м.Маріуполь, Донецька обл.,
87534, (0629) 34-85-40, 52-85-92
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» - 31.01.2015р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» - 16.02.2015р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа»
132340грн.(з ПЛВ) :
(цифрами)
сто тридцять дві тисячі триста сорок грн.Із ГТЛВІ.

(словами)
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголоше

15015\¥Х185581

№ 184(04.02.2015)
035076
04.02.2015
Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Маріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: просп.Будівельників, 129-а, м.Маріуполь, Донецька обл., 87500
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами) 35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами - 6500 куб.
м.
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: просп.: Будівельників, 52,
м.Маріуполь, Донецька обл.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2015 року
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №029377, “ВДЗ”
№181(31.01.2015) від 31.01.2015р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа» , ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 33760279, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): 87518, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.
Гризодубової, 1.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозицій',
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
132340гпн.Гз ПЯШ :
(цифрами)
132340 (сто тридцять дві тисячі триста сорок) грн.(з 1ІД В ).
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
31.01.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкева*угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголош енії?
Голова комітету з конкурсних торгів Шебаніц Ф.Ф^
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№ 181(31.01.2015)
31.01.2015
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

С29377

1. Замовник:
1.1. Найменування: Маріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: просп.Будівельників, 129-а, м.Маріуполь, Донецька обл., 87500
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35218002008203,35223202008203 ГУ Д К СУ у
Донецькій області
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Шебаніц Федір Федорович
Телефон: (0629) 34-60-00
Тел./факс: (0629) 53-22-70
E-mail: shff_mar@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
132340 (сто тридцять дві тисячі триста сорок) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами) 35.30.12-00.00 - Послуги з постачання пари та гарячої води трубопроводами - 6500 куб.
м.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 35.30.12-00.00 - Послуги
з постачання пари та гарячої води трубопроводами - 6500 куб. м.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: просп.: Будівельників, 52,
м.Маріуполь, Донецька обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лютий-грудень 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- ККП Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”, місцезнаходження:
вул.Гризодубової, 1, м.Маріуполь, Донецька обл., 87534, тел.: (0629) 34-85-40, 52-85-92.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 132340 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури:
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує
Голова комітету з конкурсних торгів Шебаніц

