
 
                                                                                                                         

                Затверджено  
           Наказ Міністерства  

економічного  розвитку і торгівлі України 

15 вересня 2014 року № 1106 

 

ЗВІТ 

               про результати проведення переговорної  процедури закупівлі  

                                        №  2  16 березня 2016р. 
1. Замовник: 

1.1. Найменування: Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ 

1.2. Код за ЄДРПОУ – 24360683 

1.3. Місцезнаходження – вул. Бориспільська , 5 ,м. Київ, Дарницький район , 02099.            

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та 

адреса, номер телефону, телефаксу із зазначенням       коду міжміського  телефонного зв'язку,   e mail ) заступник 

директора  Єрмоленко Андрій Петрович, вул. Бориспільська , 5 ,м. Київ, Дарницький район , 02099 ,телефон (044 

)-566-33-17, телефакс (044) 566-13-91  e-mail:  krmknau @ gmail. com 
2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування – пара та гаряча вода , ( послуги з постачання пари та гарячої води ) (35.30.1) ДК 016:2010 

2.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг -   1900Г/кал. 

2.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг – вул. Бориспільська , 5 , м. Київ, Дарницький   

район , 02099. 

2.4. Строк поставки товарів ,виконання робіт чи  надання послуг:  з 1 березня по 31грудня 2016 р.  

3.  Інформація    про застосування переговорної  процедури закупівлі  :         

3.1. Адреса веб-сайта , на якому замовником додатково розміщено інформацію про      застосування переговорної 

процедури закупівлі :ccte.nau.edu.ua . 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації   про застосування   переговорної     процедури       закупівлі , розміщеної на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель  –  23.02.2016 р. оголошення № 052181 у № 36 (23.02.2016 р.). 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування     застосування   переговорної  процедури   закупівлі , розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель  – 23.02.2016 р. оголошення № 052181 

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  – 29.02.2016р.   

№ оголошення № 058491 у № 40(29.02.2016) 

3.5. Дата оприлюднення і  номер інформації  про результати проведення переговорної  процедури закупівлі ,  розміщеної 

на   веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель  –    

№ оголошення  077309  від 16.03.2016р. у № 51 (16.03.2016)   
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі – 15.02.2016 р. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) – 16.02.2016 р.  

0 12-00 год. вул. Бориспільська , 5 ,м. Київ, Дарницький район , 02099 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість) : 

Цифрами : 917700 грн.00 коп  у т.ч. ПДВ  152950,00 грн. 

Словами : (дев’ятсот сімнадцять тисяч сімсот грн.00 коп) з ПДВ 

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

7.1. Найменування  -    ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  

7.2. Код за ЄДРПО / реєстраційний номер облікової картки платника податків –   37739041 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс : вул. Червоногвардійська , 20, м. Київ , 02660.   

тел (044) 291-08-07, факс (044) 574-03-74 . 

8. Дата укладання  договору  про закупівлю та сума , зазначена в договорі про закупівлю : 09 03. 2016 р.  

ціна 983706 грн.00 коп (дев’ятсот вісімдесят три тисячі сімсот шість грн.00 коп) з ПДВ. 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної  процедури закупівлі – немає 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність  встановленим законодавством вимогам  документів, що 

підтверджують відповідність  учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до ст.16 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель «: згідно ст..16 п.3 Закону Країни «Про здійснення державних закупівель» замовник не встановлює 

кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів , що підтверджують подану учасником або учасниками 

попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі електричної енергії . 

11. Інша інформація: дата акцепту 24.02.2016 р. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

 Єрмоленко А.П.- заступник директора – голова комітету з конкурсних торгів; 

 Сосновцева А.М. – заступник директора  – заступник голови комітету з конкурсних  торгів; 

 Чичкань Л.М. -бухгалтер, член комітету з конкурсних торгів;  

 Безсмертна Г.І. – зав. господарством коледжу ,член комітету з конкурсних торгів; 

 Савельєва І.С. – майстер виробничого навчання ,  член комітету з конкурсних торгів, секретар. 

   Заступник директора, голова комітету 

      з конкурсних торгів                                                                                                     А.П. Єрмоленко 

 



 


