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ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 1 від 02.02.2015 року

1. Замовник
1.1. Найменування: КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня ші ола-інтернат 1-М ступенів»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 22204335
1.3. Місцезнаходження: вул. Р. Люксембург, 1, м. Васильків, Київська область, 08600
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): Гудзь Наталія Анатоліївна, голева комітету з конкурсних 

тоогів, вул. Р Люксембург, 1, м. Васильків, Київська область, 08600
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код Державного 
класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 332,04 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Р. Люксембург, 1, м. Васильків, 
Київська область, 08600
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-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: vinter.kiev.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 31.12.2014 р.
№ 162(31.12.2014) 229136 (ТРП)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 31.12.2014
№ 162(31.12.2014) 229136 (ТРП)
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 

переговорної гроцедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель. 12.01.2015 р. №165(12.05.2015) 004525 (ТРП)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 27.01.2015
№ 177(27.01.2015) 023681 (ТРП)
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 10.12.2014 року
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 19.12.2014 року, 10-00 год.; 
вул. Р. Люксембург, 1, м. Васильків, Київська область, 08600
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
520000,00 грн. ( п’ятсот двадцять тисяч грн.) вт.ч. ПДВ.
(цифрами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: КП "Васильківтепломережа"
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31916457
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів , 

60-а, (04571) 2-48-01, 2-32-80



8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
22.01.2015 року

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 частини 3, ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а
саме :
замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що 
підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про 
відповідність їх таким критеріям у разі:
2) закуп влі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, 
централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, поштових марок та 
маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним 
транспортом загального користування
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
гудзь Н.А. -  голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора по виховній роботі;

Кукота Н.П - заступник голови комітету з конкурсних торгів, бухгалтер;
Лопундюк Л.І. -  член комітету, кастелянка;
Бабенко Т.І. -  член комітету, помічник вихователя;
Глухих О.В. - секретар комітету, вихователь

Голова комітету з конкурсних торгів Н.А. Гудзь


