ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ __1___ від ___10.02.2015р._____
1. Замовник.
1.1. Найменування. Заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської
ради»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 20096976
1.3. Місцезнаходження. м. Вінниця, вул. Матроса Кошки,30, 21018
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). Директор закладу Романова
Зоя Миколаївна, телефон (0432)53-45-82.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води.(ДК 016:201035.30.12-00.00)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Пара та гаряча
вода;постачання пари та гарячої води, 986,37 Гкал тепла.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Заклад «ЗШ І-ІІІ
ступенів №16 ВМР», вул. Матроса Кошки,30,м. Вінниця,21018
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень – грудень 2015р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі. sch16.edu.vn.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
22.01.2015р.№018377
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
22.01.2015р.№018377

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.
28.01.2015р.№025319
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель.
10.02.2015р.№042632
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
12.01.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).
13.01.2015р. 9-00 каб.313, вул.Матроса Кошки,30 м.Вінниця
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
___1473538,00_з ПДВ__
(цифрами)
__один мільйон чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот тридцять вісім грн. з ПДВ__.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Комунальне підприємство Вінницької
міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 33126849
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 21021, м. Вінниця, вул. 600- річчя, 13,
тел.(0432)43-14-56
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
05.02.2015р. 1473538грн.
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". Кваліфікаційні критерії не встановлюються і документи про їх
підтвердження не вимагаються відповідно п.2 ч.3 ст.16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель»(зі змінами)
11. Інша інформація.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Члени комітету з конкурсних торгів:
вчитель Тарнопольський В.А.
(посада, прізвище, ініціали)
вчитель Швець В.В.
(посада, прізвище, ініціали)
вчитель Гуленко С.П.
(посада, прізвище, ініціали)
Голова комітету з конкурсних торгів _______________
(підпис)

______________________________
(підпис)
______________________________
(підпис)
______________________________
(підпис)
З.М.Романова
(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів _____________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Л.М.Дубровська

