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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Вінницький державний педагогічний університет ім.М.
Коцюбинського Міносвіти і науки України
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02125094
1.3. Місцезнаходження: вул.Острозького, 32, м.Вінниця, 21100
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35219037007854
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Гусєв Сергій Олексійович
Посада: голова комітету з конкурсних торгів, перший проректор з науково-педагогічної
роботи
Телефон: (0432) 27-84-09
Тел./факс: (0432) 26-33-02
Е-mail: alina_128500@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
1500000 (один мільйон п’ятсот тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: 4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 (09310000-5) - енергія електрична
(Енергія електрична (активна електроенергія, реактивна електроенергія)) - активна
електроенергія - 1253230 кВт/год, реактивна електроенергія - 156917 кВар/год
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: активна електроенергія
- 1253230 кВт/год, реактивна електроенергія - 156917 кВар/год
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вул. Острозького,32
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01.02.2016 р. - 31.12.2016 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- ПАТ “Вінницяобленерго”, місцезнаходження: вул.1-го травня, 2, м.Вінниця, 21050,
тел.: (0432) 52-50-50, 52-50-63.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 1500000 грн. (1,176323 грн.(з ПДВ) - активна електроенергія; 0,1644 грн. (з ПДВ) реактивна електроенергія )
7. Умова застосування переговорної процедури: п. 2 ч.2 ст.39 ЗУ “Про здійснення
державних закупівель”
8. Додаткова інформація: 9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи,
голова комітету з конкурсних торгів
_________________________ Гусєв Сергій Олексійович
(підпис, М. П.)

Маланчук 27 00 28

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№2 від 02 березня 2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125094.
1.3. Місцезнаходження. вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100.
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). Гусєв Сергій Олексійович –
перший проректор з науково-педагогічної роботи, голова комітету з конкурсних торгів, вул.
Острозького, 32, м. Вінниця, 21100, тел.: (0432) 27-84-09, телефакс (0432) 26-33-02,
alina_128500@mail.ru.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. ДК 016:2010 - 35.11.1 (ДК 021:2015 - 09310000-5) - енергія
електрична (активна електроенергія, реактивна електроенергія)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: активна
електроенергія - 1253230 кВт/год, реактивна електроенергія - 156917 кВар/год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Острозького,
32, м.Вінниця, 21100.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01.02.2016 р. –
31.12.2016 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури. 3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
04.02.2016, №029418, “ВДЗ” №23 (04.02.2016) від 04.02.2016 р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
04.02.2016, №029418/1.
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. 10.02.2016, №035799, “ВДЗ” №27 (10.02.2016)
від 10.02.2016 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
02.03.2016, №063508, “ВДЗ” №42 (02.03.2016) від 02.03.2016 р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
26.01.2016 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 28.01.2016 р. і
04.02.2016 р. о 09.30 год., н.к. №3, к.117, вул. Острозького, 32, м. Вінниця.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість).
1500000,00 грн. (з ПДВ) ;
(цифрами)

один мільйон п’ятсот тисяч гривень. 00 копійок. (з ПДВ) .
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування. Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ. 00130694.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. 1-го травня, 2, м.Вінниця, 21050,
тел.: (0432) 52-50-50, телефакс (0432) 52-50-63.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю (з урахуванням ПДВ). 25.02.2016 р.
1500000,00 грн. (з ПДВ) ;
(цифрами)

один мільйон п’ятсот тисяч гривень. 00 копійок. (з ПДВ) .
(словами)

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». Відповідно до п.2 ч.3 ст.16 ЗУ «Про здійснення державних
закупівель», в разі закупівлі електричної енергії замовник не встановлює кваліфікаційні
критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками
інформацію про відповідність їх таким критеріям.
11. Інша інформація. Обрано переговорну процедуру закупівлі згідно ст. 39 Закону
України «Про здійснення державних закупівель». Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського здійснює закупівлю електроенергії у ПАТ
“Вінницяобленерго” у зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника
електричної енергії за регульованим тарифом. Відповідно до листа
Департаменту
енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради від 19.01.2016 р. №21-00-0071106, ПАТ “Вінницяобленерго” забезпечує електроенергією Вінницький державний
педагогічний університет за регульованим тарифом. Переключення до інших джерел
електропостачання є економічно недоцільним в зв’язку з необхідністю залучення додаткових
коштів та пов’язаним з цим переобладнанням існуючих мереж. Згідно витягу із зведеного
переліку суб’єктів природних монополій, складеного Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПАТ “Вінницяобленерго” займає
монопольне становище на ринках передачі та розподілу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом в
територіальних межах Вінницької області з часткою 100 відсотків в межах діючих мереж
ПАТ “Вінницяобленерго”.
12. Склад комітету конкурсних торгів: (прізвища, ініціали та посади членів комітету
конкурсних торгів).
Буркова Л.П. – головний бухгалтер, член комітету,
Мозгова Л.О. – заступник головного бухгалтера з планово-фінансових питань, член комітету,
Маланчук А.М. – провідний юрист, секретар комітету з конкурсних торгів,
Лаврентьєва Ю.В. – начальник юридичного відділу, заступник голови комітету з конкурсних
торгів,
Гусєв С.О. – перший проректор з науково-педагогічної роботи, голова комітету з конкурсних
торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів,
перший проректор з науково-педагогічної роботи
М. П

Гусєв С.О.

