ЗАТВЕРДЖЕНІ 10
Наказ М іністерства:
економ ічного розвитку
і торгівлі У країни
15.09.2014 № 1106

16042ГХ383246

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 4.04.2016 р.
1. Замовник.
1.1. Найменування — Т ернопільська філія держ авн ої установи "Інститут охорони ґрунтів України".
1.2. Код за ЄДРПОУ — 38517313.
1.3. М ісцезнаходження — вул. М икулинецька, 22, м. Т ернопіль, 46006.
1.4. Посадові особи замовника, уповноваж ені здійсню вати з в ’язок з учасникам и (прізвище, ім’я, по
батькові, посада та адреса, номер телеф ону та телеф аксу із зазначенням коду між міського телефонного
з в ’язку, електронна адреса) — Брощ ак Іван С таніславович, директор Т ернопільської філії ДУ
«Д ержґрунтохорона» - голова ком ітету з конкурсних торгів, вул. М икулинецька 22, м. Тернопіль.
46006; тел/факс (0352) 252951, е -т а іі: іегпо гос1@икг.пеі
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування — Е нергія електрична за кодом Д К 016:2010 - 35.11.1 [електрична енергій - за
кодом СРУ за Д К 021:2015-09310000-5 (електроенергія)].
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг — 23655 кВт год.
2.3. М ісце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — вул.М нкулинецька, 22, м.Тернопіль,
46006.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — протягом 2016 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщ увалася інформація про застосування
Переговорної Процедури Закупівлі --- \УЛ¥ЛУ.ІО£11.{ІОУ.Ііа.
3.2. Д ата оприлю днення і номер інф ормації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщ еної на веб-порталі У повноваж еного органу з питань закупівель — № 050336, ”ВДЗ"
№ 35(22.02.2016) від 22.02.2016.
3.3. Дата оприлю днення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі У повноваж еного органу з питань закупівель — № 050336, "ВДЗ"
№ 35(22.02.2016) від 22.02.2016.
3.4. Дата оприлю днення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі, розміщ еного на веб-порталі У повноваж еного органу з питань закупівель
— № 056904, "ВДЗ" № 39(26.02.2016) від 26.02.2016.
3.5. Дата оприлю днення і номер інф орм ації про результати проведення переговорної процедури закупівлі,
розміщ еної на веб-порталі У повноваж еного органу з питань закупівель — № 093731, " В Д З ”
№ 63(01.04.2016) від 01.04.2016.
4. Дата відправлення запрош ення до участі в проведенні процедури закупівлі — 11.02.2016
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) — 17.02.2016, 09 год. 00 хв.,
вул. М икулинецька, 22, м. Т ернопіль, 46006.
6. Кінцева ціна, погодж ена в результаті переговорів (з податком на додану вартість) — 45117 (Сорок п 'я т ь
тисяч сто сімнадцять) грн. 18 коп. з ПДВ.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1.
Найменування/прізвищ е,
ім ’я,
по
батькові
—
В ідкрите
акціонерне
товариство
«Тернонільобленерго».
7.2. Код за Є Д РП О У /реєстраційний номер облікової картки платника податків — 00130725
7.3.
М ісцезнаходження,
телефон,
телефакс
—
вул. Е нергетична, 2,
м .Т ер н оп іл ь,
46010,
тел/факс: (0352) 521503.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю — 29.03.2016,
45117 грн. 18 коп. з П Д В.
9. Д ата та причина прийняття ріш ення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. Зведена інформація зам овника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам
документів, що підтвердж ую ть відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до е т а п і 16
Закону України "Про здійснення держ авних закупівель" — відповідно до н.2 ч.З ст.16 Закону України
«Про здійснення держ авн их закупівель».
1 1. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Кроіцак І.С. - голова ком ітету з
Ьенцаровська Т.В. - секретар. Бровко О.
Голова комітету з конкурсних торгів,
директор Т ернопільської ф ілії
ДУ «Д ержґрунтохорона»

