ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 23.02.2015р.
1. Замовник.
1.1. Найменування: Тульчинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ст.-ліцей 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21723398
1.3. Місцезнаходження: вул. Леонтовича ,12, м. Тульчин,.Вінницька обл, 23600
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):
	Левчук Аліса Володимирівна, секретар комітету з конкурсних торгів, 
Україна, 23600, Вінницька обл., м.Тульчин, вул. Леонтовича , 12
тел.факс. (04335) 2-12-80 , 2-22-82 . 
e-mail – svatko.76@mail.ru


2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: код 35.11.1 - енергія електрична (енергія електрична - 35.11.10-00.00 (активна електроенергія)) 
 2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 269157 кіловат кВт/год.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Тульчинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ст.-ліцей 
 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік;
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:----
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№036337, ВДЗ №185(05.02.2015) від 05.02.2015
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№036337/1  від 05.02.2015

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: №042163, ВДЗ №188(10.02.2015) від 10.02.2015

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№058501, ВДЗ №197(20.02.2015) від 20.02.2015

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.01.2015р
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
	02.02.2015 р.,  13,00 год.  
	Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго» ,  приймальня 

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


_426 700 грн.(з ПДВ) 
             (цифрами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго» 
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00130694

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: , вул. 1-го Травня,2, Ленінський р-н, м. Вінниця, 21100, (0432) 52-50-63,52-50-26 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
17.02.2015р. 

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": Учасник повністю відповідає усім кваліфікаційним вимогам, що було підтверджено документально.

11. Інша інформація: Відповідно до ч.4. ст.2 Закону «Про здійснення державних закупівель»  передбачено, що окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі енергії електричної. Оскільки такого закону на даний момент не розроблено та не впроваджено в дію, тому при здійсненні даної закупівлі слід користуватись Законом «Про здійснення державних закупівель», а саме абз.2 ч.2 ст.39 Закону. Причиною застосування є  відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Прізвище, ім’я,  по-батькові, посада
підпис 
Заступник  голови  комітету з конкурсних торгів,
Подоляк Марина Романівна


Зав.прод.складом : Коваль Олена Сергіївна               

Зав.складом : Зозуля Марія Петрівна


Голова  комітету з конкурсних торгів
Васюта Віктор Олексійович

Секретар комітету з конкурсних торгів
Левчук Аліса Володимирівна
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