ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 4 від 28.12.2015 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування: Одеський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 23213365.
1.3. Місцезнаходження: вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009.
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): Насипаний Віталій Іванович –
завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи Управління підвищення кваліфікації
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, секретар комітету конкурсних торгів, м. Одеса, вул.
Генуезька, 22, каб. 101, тел. (048)70597-81, Nasvit@oridu.odessa.ua.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: «Енергія електрична» (35.11.10-00.00) за ДК 016:2010.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
- навчальний корпус, в обсязі 26,0 тис. кВт*годин,
- гуртожиток, в обсязі 67,0 тис. кВт*годин;
- реактивна енергія – 21,1 тис. кВАр*годин.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Навчальний корпус, вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009;
Гуртожиток, вул. Генуезька, 22 , м. Одеса, 65009.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі: www.oridu.odessa.ua.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:

№231406, "ВДЗ" №382(19.11.2015) від 19.11.2015 р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:

№231406, "ВДЗ" №382(19.11.2015) від 19.11.2015 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: №236505, "ВДЗ" №389(30.11.2015) від

30.11.2015 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: №250311, "ВДЗ" №403(18.12.2015) від 18.12.2015 р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 13.11.2015 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 16.11.2015 р. 11-00 каб. 215,
вул. Генуезька, буд. 22, м. Одеса, 65009.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
________________79995,95_ грн.__ з ПДВ_____________________
(цифрами)
_____сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн. 95 коп. з ПДВ_____.
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ ЕК «Одесаобленерго» Південний РЕМ.
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків : 00131713.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс : вул. Миколи Боровського, 28 "б", м. Одеса,
65031.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю
10.12.2015 р. 79995,95 грн. з ПДВ. (сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн. 95
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": Відповідно до п.2 ч.3 ст.16 ЗУ «Про здійснення державних
закупівель» замовник не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасником
інформацію про відповідність його кваліфікаційним критеріям
11. Інша інформація: переговорна процедура обрана Замовником відповідно до частини 2
статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» у зв’язку з відсутністю
конкуренції (у тому числі з технічних причин) – в місті Одеса забезпечити потреби Замовника
та його структурних підрозділів протягом 2015 року в обсязі 114,1 тис. кВт*годин може лише
Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» виробничий
філіал Південний Район електромереж, за відсутності при цьому альтернативи.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Члени комітету з конкурсних торгів
Начальник відділу прийому, розподілу слухачів
та зв'язків з випускниками управління персоналом

П.Х. Лук’янчук

__________________

Ю.Б. Пігарєв

__________________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Завідувач кафедри інформаційних технологій

та систем управління
(посада, прізвище, ініціали)

Начальник управління персоналом

(підпис)

А.О. Левицький

(посада, прізвище, ініціали)

Заступник начальника
фінансово-економічного відділу

(підпис)

І.М. Щасна

(посада, прізвище, ініціали)

Головний спеціаліст-юрисконсульт

О.Ф. Толпиго

Секретар комітету з конкурсних
торгів

__________________
(підпис)

Т.Ю. Харченко

(посада, прізвище, ініціали)

Директор
Голова комітету з конкурсних торгів

__________________
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Головний спеціаліст
відділу документообігу та контролю

__________________

__________________
(підпис)

М.М. Іжа
(прізвище, ініціали)

В.І. Насипаний
(прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис) М. П.

_____________________
(підпис)

