ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 15 січня 2016 року.
1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ «Костопільська філія Рівненського державного базового
медичного коледжу».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 25833244
1.3. Місцезнаходження: вул. Грушевського, 18, м. Костопіль, Рівненська область,
35000
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): Носко Ігор Павлович - завідувач
філії, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Грушевського, 18, індекс 35000, телефон
/03657/ 2-11-54, телефакс /03657/ 2-11-54, e-mail: kost_medcol@ukr.net
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
лот 1 - (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової
енергії для потреб опалення нежитлових приміщень) - 143 Гкал ;
лот 2 - (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової
енергії для потреб опалення гуртожитків) - 127 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
лот 1 - Рівненська область, м. Костопіль, вул. Грушевського,18; 8 Березня,5;
лот 2 - Рівненська область, м. Костопіль, вул. 8 Березня,5
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
січень 2016 - грудень 2016 року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі: www.medcol.rv.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№252401, “ВДЗ” №405(22.12.2015) від 22.12.2015р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
252401/1 від 22.12.2015р.

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: №256580, “ВДЗ” №408(25.12.2015) від
25.12.2015р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: №007236, “ВДЗ” №7(14.01.2016) від 14.01.2016р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 15.12.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 16.12.2015 о 10.00 год . за
адресою Рівненська область, м.Костопіль, вул. Грушевського,18
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
лот 1 - 256200грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч двісті грн.);
лот 2 - 98500грн.( дев’яносто вісім тисяч п’ятсот грн.)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
лот 1 - КП “Костопількомуненергія”;
лот 2 - КП “Костопількомуненергія”
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
лот 1 - 30132672/301326717094;
лот 2 - 30132672/301326717094
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
лот 1 - вулиця Нова,1, місто Костопіль, Рівненська область, 35000, тел./факс (03657)
2-32-74;
лот 2 - вулиця Нова,1, місто Костопіль, Рівненська область, 35000, тел./факс (03657)
2-32-74;
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
лот 1 - 11.01.2016року - 256200грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч двісті грн.)з ПДВ;
лот 2 - 11.01.2016року - 98500грн.( дев’яносто вісім тисяч п’ятсот грн.) 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":
згідно пункту 2 частини 3 статті 16 «Кваліфікаційні критерії» Закону України «Про
здійснення державних закупівель» документи на підтвердження відповідності
кваліфікаційним критеріям від учасника не вимагаються.

11. Інша інформація.
Комунальне підприємство «Костопількомуненергія» займає монопольне (домінуюче)
становище на ринку централізованого постачання теплової енергії місцевими тепловими
мережами в місті Костопіль та включено до Зведеного переліку суб’єктів природних
монополій, який розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету
відповідно до Закону України «Про природні монополії».
Враховуючи вищезазначене, зміна виконавця є неможливою і вибір процедури закупівлі
повністю відповідає умовам пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель».
Рішення комітету з конкурсних торгів про застосування процедури закупівлі у
одного учасника прийнято на засіданні 16.12.2015 року (протокол № 2)
Рішення комітету з конкурсних торгів про акцепт пропозиції за результатами
застосування процедури закупівлі у одного учасника прийнято на засіданні 22.12.
2015 року (протокол № 3)
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету конкурсних торгів, завідувач філії

І.П.Носко

Заступник голови комітету, заступник завідувача філії
Члени комітету - головний бухгалтер
зав господарством
Секретар комітету з конкурсних торгів, бухгалтер

В.С.Коротчук
А.Ю.Коротчук
В.І.Корнійчук
А.В.Мацегон

Голова комітету конкурсних торгів,
завідувач Костопільської філії Рівненського
державного базового медичного коледжу

І.П. Носко

