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1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради
1.2. Код за ЄДРПОУ. 20502583
1.3. Місце знаходження. Пр. Маяковського, будинок 14, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський
район, 69035
1.4. Посадови особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я,
по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу iз зазначенням коду мiжмiського
телефонного зв’язку, електронна адреса). Едель Михайло Григорович – директор
комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» Запорізької обласної ради, голова комітету з конкурсних торгів, пр.
Маяковського, будинок 14, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, 69035, тел./факс
(061)2361059, centr_grani@ukr.net, Кірішун Ірина Миколаївна – завідувач складу
комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» Запорізької обласної ради, секретар комітету з конкурсних торгів, пр.
Маяковського, будинок 14, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, 69035, тел./факс
(061)2361059, centr_grani@ukr.net
2. Предмет закупiвлi.
2.1. Найменування. ДК 016:2010, код 35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води» (централізоване постачання теплової енергії в гарячій воді) для комунального закладу
«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані»
Запорізької обласної ради
2.2. Кiлькiсть товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 320,0416 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. пр. Маяковського, будинок 14,
м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, 69035
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01 лютого - 31 грудень 2015 рік
3. Iнформацiя про застосування переговорної процедури закупiвлi.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розмiщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупiвлi. . www.grani.net.ua
3.2. Дата оприлюднення i номер інформації про застосування переговорної процедури закупiвлi,
розміщеної на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель. 06.02.2015 р.; №039481,
«ВДЗ» №186(06.02.2015)
3.3. Дата оприлюднення i номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупiвлi,
розміщеного на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель. 06.02.2015 р.; №039481,
ВДЗ» №186(06.02.2015)
3.4. Дата оприлюднення та номер повiдомлення про акцепт пропозицiї за результатами

застосування переговорної процедури закупiвлi, розмiщеного на веб-порталi Уповноваженого
органу з питань закупiвель. 16.02.2015 р.; № 052493, «ВДЗ» №193(16.02.2015)
3.5. Дата оприлюднення i номер iнформацiї про результати проведення переговорної процедури
закупiвлi, розмiщеної на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель.
04.03.2015 р.; №073723 «ВДЗ» №205(04.03.2015)
4. Дата вiдправлення запрошення до участi в проведеннi процедури закупiвлi. 02.02.2015 р.
5. Iнформацiя щодо проведення переговорiв (дата, час, мiсце). 03.02.2015 р., 10:00, пр.
Маяковського, будинок 14, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, 69035
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
432501,71 грн. з ПДВ
(цифрами)
Чотириста тридцять дві тисячі п’ятсот одна грн. 71 коп.
(словами)
7. Iнформацiя про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Концерн «Міські теплові мережі»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32121458
7.3. Місце знаходження, телефон, телефакс. бульвар Гвардійський, будинок 137, м. Запоріжжя,
69091, тел. (061)2222222, тел./факс (061)2240855, info@teploseti.zp.ua
8. Дата укладення договору про закупiвлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
26.02.2015р., 432501,71 грн. з ПДВ. (чотириста тридцять дві тисячі п’ятсот одна грн.. 71 коп. з
ПДВ)
9. Дата та причина прийняття рішення про вiдмiну переговорної процедури закупiвлi.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством
вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника квалiфiкацiйним критеріям
відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
Замовником не вимагається від Учасника документи, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям, оскільки статтею 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» передбачено, що Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та
не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками
попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі: закупівлі
нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її
передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового
зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі
з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.
11. Iнша iнформацiя.
Пунктом 2 частиною 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних
закупівель» передбачено, що переговорна процедура закупівлі застосовується замовником,
як виняток у разі: відсутності конкуренції (у т.ч. з технічних причин) на відповідному ринку,
в наслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи.

КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» займає монопольне (домінуюче) становище,
як суб’єкт природної монополії на ринку централізованого постачання теплової енергії в
територіальних межах м. Запоріжжя (в межах території, на якій розташовані діючи мережі),
в зв’язку з чим було включено до Переліку суб’єктів природних монополій Запорізької
області, на сайті Антимонопольного комітету України знаходиться «Зведений перелік
суб’єктів
природних
монополій
«станом
на
14.01.2015
р.
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/94020.
Одже, надати послугу з центалізованого постачання теплової енергії у м. Запоріжжі
може лише КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ». Відповідно КЗ «ЗОЦ НТТУМ
«Грані» ЗОР необхідно провести переговорну процедуру закупівлі на закупівлю пари та
гарячої води; постачання пари гарячої води (централізоване постачання теплової енергії в
гарячої воді) ДК 016:2010 код 35.30.1.
12. Склад комітету з конкурсних торгiв:
Едель М. Г – голова комітету з конкурсних торгів
(прiзвища, iнiцiали та посади членiв комiтету конкурсних торгiв)

Кірішун І. М.– секретар комітету з конкурсних торгів
(прiзвища, iнiцiали та посади членiв комiтету конкурсних торгiв)

Тарасова В. М. – заст.голови комітету з конкурсних торгів
(прiзвища, iнiцiали та посади членiв комiтету конкурсних торгiв)

Пахота Н. О. – член комітету з конкурсних торгів
(прiзвища, iнiцiали та посади членiв комiтету конкурсних торгiв)

Бушманова О. О. – член комітету з конкурсних торгів.
(прiзвища, iнiцiали та посади членiв комiтету конкурсних торгiв)

Директор КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР

М. Г. Едель

