
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі N 2 

1. Замовник:
1.1. Найменування.  ДНЗ “Харківське вище професійне училище №6”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.  05537609
1.3. Місцезнаходження. вул. Войкова, 1, м. Харків, 61036
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). Костоглодов  Василь
Миколайович,  директор  Державного  навчального  закладу  «Харківське  вище
професійне училище № 6», адреса: вул. Войкова, 1, м. Харків, 61036, телефон (0572)
51-31-84, телефакс (0572) 51-31-84, e-mail direktor6@obrazovanie.kharkov.ua
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування. 35.30.1 -  пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання пари та гарячої
води трубопроводами - код 35.30.12-00.00))
2.2. Кількість товару. 1303,97057 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, робіт чи надання послуг. вул. Войкова, 1, м Харків, 61036
2.4  Строк  поставки  товарів,виконання  робіт  чи  надання  послуг. З  1  січня 2015  по  31
грудня 2015 року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1.  Адреса  веб-сайта,  на  якому  замовником  додатково  розміщувалася  інформація  про
застосування переговорної процедури закупівлі. www.metalist.ptu.org.ua.
3.2.  Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  застосування  переговорної  процедури
закупівлі,  розміщеної  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з  питань  закупівель.
№215660, “ВДЗ” №154(19.12.2014) від 19.12.2014р.
3.3.  Дата  оприлюднення  і  номер  обґрунтування  застосування  переговорної  процедури
закупівлі,  розміщеного  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з  питань  закупівель.
№215660/1, “ВДЗ” №154(19.12.2014) від 19.12.2014р.
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. №221274 ВДЗ  №158 (25.12.2014)  від
25.12.2014
3.5.  Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  результати  проведення  переговорної
процедури  закупівлі,  розміщеної  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з  питань
закупівель №007824 ВДЗ №168 (15.01.2015) від 15.01.2015
4.   Дата  відправлення  запрошення  до  участі  в  проведенні  процедури  закупівлі.
12.12.2014 р.
5.  Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 19.12.2014 р., 11-00 годині
за київським часом, м. Харків, вул. Войкова, 1, ДНЗ «Харківське вище професійне
училище»
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) _1803360,00_ ; Один мільйон
вісімсот три тисячі триста шістдесят грн.. 00 коп. (з ПДВ)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище,  ім'я,  по батькові.  Комунальне підприємство «Харківські
теплові мережі».
7.2.  Ідентифікаційний  код/реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків.
31557119
7.3  Місцезнаходження,телефон,телефакс.  м. Харків,  вул. Доброхотова,  11,  61037,
телефон (057)758-84-07, телефакс, (057)737-94-00
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума,визначена в договорі про закупівлю.



06.01.2015 р. договір на суму 1803360,00 грн. разом з ПДВ (ПДВ 300560,00 грн.)
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника
(якщо таке мало місце).-------
10. Зведена  інформація  замовника  про  наявність  та  відповідність  встановленим
законодавством  вимогам  документів,  що  підтверджують  відповідність  учасника
кваліфікаційним  критеріям  відповідно  до  статті  16  Закону  України  «Про  здійснення
державних закупівель». Відповідно до листа Харківського обласного територіального
відділення  Антимонопольного  комітету  України  від  27.11.13  №  02-26/5-5206.
комунальне  підприємство  «Харківські  теплові  мережі»  займає  монопольне
(домінуюче) становище на ринку постачання теплової енергії в межах мереж, що ним
експлуатуються в місті Харкові. За даними офіційного веб-сайту АМКУ Комунальне
підприємство  «Харківські  теплові  мережі»  віднесено  до  Переліку  суб’єктів
природних  монополій  Харківської  області,  яке  займає  монопольне  (домінуюче)
становище на ринку постачання теплової енергії в межах м. Харкова.

КП «Харківські теплові мережі» мають ліцензію на транспортування теплової
енергії  магістральними  та  місцевими  (розподільчими)  тепловими  мережами;
ліцензію на постачання теплової  енергії;  ліцензію на виробництво теплової  енергії
(крім  діяльності  з  виробництва  теплової  енергії  на  теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,  атомних  електростанціях  і  когераційних  установках  та
установках  з  використанням  нетрадиційних  або  поновлюваних  джерел  енергії);
ліцензію на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.
11. Інша інформація.  Причини та обставини,якими керувався  замовник під час обрання
переговорної процедури закупівлі -  відповідно до п.2 частини другої статті 39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель».
12. Склад комітету конкурсних торгів   (прізвища,  ініціали та  посади членів комітету конкурсних
торгів).

 -  Костогодов В.  М.,  директор Державного навчального закладу  «Харківське
вище професійне училище № 6», голова комітету з конкурсних торгів;

- Тарабаренко  Л.  Ю.,  заступник  директора  з  НВР  Державного  навчального
закладу «Харківське вище професійне училище № 6», заступник голови комітету з
конкурсних торгів;

-  Свєшнікова  М.  В.,  бухгалтер  Державного навчального закладу «Харківське
вище професійне училище № 6», секретар комітету з конкурсних торгів.

- Єрмолаєва  С.І.,завгосп  Державного  навчального  закладу  «Харківське  вище
професійне училище № 6», член комітету;

- Гомонілова  А.  І.,  головний  бухгалтер  Державного  навчального  закладу
«Харківське вище професійне училище № 6», член комітету з конкурсних торгів.

Голова комітету з конкурсних торгів    ____________    В.М. Костоглодов 
                                                                                                        (підпис, М.П.)
(0572) 51-30-37, Свєшнікова М. В.


