
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22204335
1.3. Місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Р. Люксембург, 1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35413001026050
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, електронна адреса): Гудзь Наталія Анатоліївна, голова комітету з конкурсних 
торгів, Київська обл., м. Васильків, вул.. Р. Люксембурзі, 045-71-2-25-33 (телефакс)

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
130000,00 грн. (сто тридцять тисяч гривень вт.ч. ПДВ)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
vinter.kiev.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код 

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 59,385 Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 08600, Київська обл., м. Васильків, 
вул. Рози Люксембурзі

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2015 року

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника 
(учасників), з яким (якими) проведено переговори: КП "Васильківтепломережа", 08600, Київська обл., 
м. Васильків, вул. Декабристів , 60-а, (04571) 2-48-01, 2-32-80

6. Інформація про ціну пропозиції: 130000,00 грн. (сто тридцять тисяч гривень вт.ч. ПДВ)

7. Умова застосування переговорної процедури : відповідно до ст. 39 Закону України « Про 
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-УІІ, а саме: 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.

Голова комітету з конкурсних торг

8. Додаткова інформація.

Н.А. Гудзь
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ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код 37886067 №'.:

1. Замовник.

1.1. Найменування: КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-М ступенів»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22204335

1.3. Місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Р. Люксембург, 1
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): Гудзь Наталія Анатоліївна, голова комітету з конкурсних торгів, 08600, 
Київська область, м. Васильків, вул. Р.Люксембург, 1, тел.: 045-71-2-25-33
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі: 18.09.2015 року
2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, 
код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 59,385 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 грудня по 31 грудня 2015 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: 
Комунальне підприємства «Васильківтепломережа»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31916457
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 
Київська обл.. м. Васильків, вул.. Декабристів 60-а, 08600, 045-71-2-32-80; 2-48-01
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до ст. 39 Закону України « Про 
здійснення державних закупівель» І, а саме: 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: відсутність конкуренції на послуги, які можуть бути виконані тільки певним постачальником 
(КП «Васильківтепломережа») та за відсутністю альтернативи. Відсутність окремих Законів про 
здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до п. 4 ст. 2 Закону «Про здійснення державних 
закупівель»
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 

згідно п.2 ч. З ст. 16 Закону України « Про здійснення державних закупівель» кваліфікаційні критерії 
не встановлюються у разі централізованого постачання теплової енергії

Н.А. Гудзь



ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів за результатами застосування переговорної процедури 

закупівлі
ч

1 Зам овн ик (генеральний замовник).

1.1. Найменування : КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»
1.2. Код за ЄДРПОУ:22204335
1.3. Місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Р. Люксембург, 1

*

2. Предмет закупівлі.
2.1 Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код 

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 130000,00 грн. (в т. числі ПДВ)
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 08600, Киїзська обл., м. Васильків, 
вул. Рози Люксембурзі
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 грудня по 31 грудня 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: 24.09.2015р. номер оголошення 202933, 
«ВДЗ» № 343 (24.09.2015) від 24.09.2015 року ТРП
5 Учасник-переможець (учасники-переможці).
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові : КП "Васильківтепломережа"
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31916457
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів , 60-а, 04571- 2-48-01, 04571- 2-32-80

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за 
результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
130000,00 грн.( в тому числі ПДВ)
(цифрами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, 
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 23.09.2015 року

8 Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): з 05 жовтня 
по 30 жовтня 2015 року

Гудзь Н.А.
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ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник. .

1.1. Найменування: КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-М ступенів»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22204335
1.3. Місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Р. Люксембург, 1

2. Джерело фінансування закупівлі: обласний бюджет
*

3. Інформація про предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код згідно
ДК 016:2010-35.30.1
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 59,385 Гкал
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг : 08600, Київська обл., м. Васильків, 
вул. Рози Люксембург,!

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 грудня по 31 грудня 2015 року

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 
переговорної процедури закупівлі: vinter.kiev.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.09.2015 р. № 343(24.09.2015) 
202933(ТРП)

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.09.2015 р. № 343(24.09.2015) 
202933(ТРП)
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: 01.10.2015 р. № 348(01.10.2015) 207158 (ТРП)

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 21.09.2015 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: КП "Васильківтепломережа"
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31916457
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 60-а, (04571) 2-48-01, 2-32-80

7. Результат проведення процедури закупівлі 
7.1. Дата акцепту пропозиції: 25.09.2015р.

ипим’-'С Ш ІВ С Ь К Е  УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ»
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 06.10.2015 року
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
130000,00 грн. (в тому числі ПДВ)
(цифрами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.
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Голова комітету з конкурсних торгів Н.А. Гудзь



ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 
№ 2 від 13.10.2015 року

1. Замовник.

1.1. Найменування: КЗ КОР «Васильківська спеціальна загальноосвітня шкота-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, голова комітету з конкурсних 
торгів, 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: 59,385 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: з 01 грудня по 31 грудня 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: 24.09.2015 р.
№ 343(24.09.2015) № 202933 (ТРП)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.09.2015 р.
№ 343(24.09.2015) № 202933 (ТРП)

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. 01.10.2015 р. № 348(01.10.2015) № 207158 (ТРП)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.10.2015
№ 355(12.10.2015), № 212092 (ТРП)

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 21.09.2015 року
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 23.09.2015 року, 10-30 год.; 
вул. Р. Люксембург, 1, м. Васильків, Київська область, 08600
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
130000,00 грн. ( сто тридцять 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:
06.10.2015 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) закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з і 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, сої.'

Голова комітету з конкурсних торгів Н.А. Гудзь

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
'нтйфікаційний код 37886067


