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ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

                         № 1 від  10.03.2015      
1. Замовник:
1.1.  Найменування:  комунальний  заклад  "Запорізька  обласна  універсальна

наукова бібліотека імені О.М.Горького" Запорізької обласної ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02222012.
1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, проспект Леніна, 142, 69095.
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, e-mail): Жаворонков Геннадій Євгенович, головний
інженер, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 142, тел. (061) 787-53-64, тел./факс (061)
787-53-54,  e-mail: zounb@yandex.ru.

2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування: код 35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води (35.30.12-00.00)
2.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 772,44648 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: 

 проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69095.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015 

року. 
3. Інформація  про застосування переговорної процедури закупівлі 
3.1.Адреса  веб-сайту,  на  якому замовником додатково  розміщувалася  інформація  про

застосування переговорної процедури закупівлі: www.zounb.zp.ua.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.02.2015,
№ 053389.

3.3. Дата оприлюднення
і номер обґрунтування 
застосування переговорної 
процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з 
питань закупівель:  16.02.2015,
№ 053389/1
 3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель: 20.02.2015, № 059316

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
06.03.2015, № 077634.

4.  Дата  відправлення  запрошення  до  участі  у  проведенні  переговорної  процедури
закупівлі: 05.02.2015.

http://www.zounb.zp.ua/


5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 09.02.2015 об 11.00 год.,
69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 142, каб. 21.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів:  1043878,00 грн. (один мільйон
сорок три тисячі  вісімсот сімдесят вісім грн.  00  коп.),  в  т.ч.  ПДВ 173979,67 грн.(сто
сімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят дев'ять грн. 67 коп.).

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1.  Найменування/прізвище, ім’я,  по батькові:  Концерн "Міські теплові мережі",

філія концерну "Міські теплові мережі" Жовтневого району м. Запоріжжя
7.2. Код за ЄДРПОУ: 32121458.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Артема, 79-А, м. Запоріжжя, 69002, 

тел./факс.(061) 764-39-19
8.  Дата  укладання  договору  про  закупівлю  та  сума,  визначена  в  договорі  про

закупівлю: 03.03.2015, 1043878,00 грн. (один мільйон сорок три тисячі вісімсот сімдесят
вісім грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 173979,67 грн.(сто сімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят
дев'ять грн. 67 коп.).

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. Зведена  інформація  замовника  про  наявність  та  відповідність  встановленим

законодавством  вимогам  документів,  що  підтверджують  відповідність  учасника
кваліфікаційним критеріям  відповідно  до  статті  16  Закону:  учасник надав всі  необхідні
документи щодо визначення кваліфікаційних критеріїв про відповідність його таким
критеріям, які вимагалися під час проведення переговорів при застосуванні процедури
закупівлі в одного учасника.

11.  Інша  інформація: концерн  "Міські  теплові  мережі"  є  суб’єктом
господарювання,  який  виробляє  та  реалізує  товари  на  регіональному  ринку,  що
перебуває у стані природної монополії та включений до переліку суб’єктів природних
монополій Запорізької області.

12.  Склад комітету конкурсних торгів:
1. Кійко О.М., заступник директора – голова комітету з конкурсних торгів
2. Гороховець М.С., головний бухгалтер–заступник голови комітету з конкурсних торгів.
3. Кравець Т.С., провідний бібліотекар - секретар комітету з конкурсних торгів. 
4. Савкіна О.А., завідувач відділом мистецтв – член комітету з конкурсних торгів.
5.  Гриценко  Л.М.,  завідувач  відділом  комплектування  –  член  комітету  конкурсних
торгів 

Голова комітету 
з конкурсних торгів О. М. Кійко 


