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: 35220201007854
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, електронна адреса).
Прізвище, ім'я, по батькові: Гусєв Сергій Олексійович
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: 367455
(триста шістдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят п'ять) грн. 38 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
www.vspu.edu.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 36.00.2 - обробляння та розподіляння води
трубопроводами (послуги з централізованого водопостачання та водовідведення) водопостачання - 44622 м3, водовідведення - 44622 м3
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: водопостачання - 44622 м3,
водовідведення - 44622 м3
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою Замовника - вул.
Острозького, 32, м.Вінниця, 21100
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01.04.2015 р. - 31.12.2015 р.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника
(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- КП "Вінницяоблводоканал", місцезнаходження: вул. Київська, 173, м.Вінниця, 21022, тел.:
(0432) 67-03-12, 66-45-27.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 367455, 38 грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: п.2 ч.2 ст.39 Закону України "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

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
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. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (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,
е-mail:
alina_128500@mail.ru.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної
процедури закупівлі: 01.04.2015 р.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: за Державним класифікатором продукції та послуг
(ДК 016:2010) - 36.00.2 - обробляння та розподіляння води трубопроводами (послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: водопостачання - 44622 м3,
водовідведення - 44622 м3.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою Замовника - вул.
Острозького, 32, м. Вінниця, 21100.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01.04.2015 р. - 31.12.2015 р. 3 .
Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Комунальне
підприємство «Вінницяоблводоканал».
3.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 03339012.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: вул.
Київська, 173, м. Вінниця, 21022, тел.: (0432) 67-03-12, факс 66-45-27.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:
Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме: відсутність
конкуренції (у тому числі, з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому
альтернативи.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури
закупівлі:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського здійснює закупівлю
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у КП "Вінницяоблводоканал" у зв'язку з
відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника. Відповідно до листа Департаменту енергетики,
транспорту та зв'язку Вінницької міської ради від 26.11.2014 р. №21-00-007-49072 КП
"Вінницяоблводоканал" надає Вінницькому державному педагогічному університету послуги з
водопостачання та водовідведення. Згідно витягу із зведеного переліку суб'єктів природних монополій,
складеного Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
КП "Вінницяоблводоканал" займає монопольне становище на ринках централізованого водопостачання
та водовідведення в територіальних межах м.Вінниця з часткою 100 відсотків в межах діючих мереж КП
«Вінницяоблводоканал».На підставі вищезазначеного, Замовнику для уникнення негативних соціальних
процесів та небажаних наслідків, зокрема припинення надання послуг з водопостачання та
водовідведення, необхідно укласти договір із КП «Вінницяоблводоканал».
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: лист Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради від 26.11.2014 р.
№21-00-007-49072, витяг із зведеного переліку суб'єктів природних монополій, складений
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг - інформація
офіційного веб-сайту АМКУ (www.amc.gov.ua).
Голова комітету з конкурсних торгів,
перший проректор з науково-педагогічної роботи
С.О.Гусєв
М.П.

15042WX365291

№ 232(14.04.2015)
14.04.2015

111265

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний 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
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 36.00.2 - обробляння та розподіляння води
трубопроводами (послуги з централізованого водопостачання та водовідведення) водопостачання - 44622 м3, водовідведення - 44622 м3
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: водопостачання - 44622
м3, водовідведення - 44622 м3
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою Замовника вул. Острозького, 32, м.Вінниця, 21100
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01.04.2015 р. - 31.12.2015
р.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №105864, “ВДЗ”
№227 (06.04.2015) від 06.04.2015 р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
КП “Вінницяоблводоканал”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 03339012, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): вул. Київська, 173, м. Вінниця, 21022, тел.: (0432)
67-03-12, тел./факс.: 66-45-27.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
367455, 38 грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
367455 (триста шістдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять) грн. 38 коп.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
08.04.2015 р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
до 01.05.2015 р.
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.)

15044WX384103

№ 239(23.04.2015)
23.04.2015

118600

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення 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
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 36.00.2 - обробляння та розподіляння води
трубопроводами (послуги з централізованого водопостачання та водовідведення) водопостачання - 44622 м3, водовідведення - 44622 м3
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: водопостачання 44622 м3, водовідведення - 44622 м3
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою Замовника вул. Острозького, 32, м.Вінниця, 21100
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01.04.2015 р. - 31.12.2015
р.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про
застосування переговорної процедури закупівлі www.vspu.edu.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №105864,
“ВДЗ” №227(06.04.2015) від 06.04.2015 р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 105864/1 від
06.04.2015 р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель: №111265, “ВДЗ” №232(14.04.2015) від 14.04.2015 р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.03.2015 р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
КП “Вінницяоблводоканал”, 03339012, вул. Київська, 173, м.Вінниця, 21022, (0432)
67-03-12
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
КП “Вінницяоблводоканал” - 08.04.2015 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
КП “Вінницяоблводоканал” - 20.04.2015 р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
КП “Вінницяоблводоканал”
367455,38грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
триста шістдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять грн. 38 коп.(з ПДВ) .
(словами)
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи,
голова комітету з конкурсних торгів
___________________
(підпис, М. П.)

Гусєв Сергій Олексійович

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№3 від 27 квітня 2015 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. Обробляння та розподіляння води трубопроводами
(послуги з централізованого водопостачання та водовідведення), код за ДК 016:2010 36.00.2
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: водопостачання
- 44622 м3, водовідведення - 44622 м3
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою
Замовника - вул.Острозького, 32, м.Вінниця, 21100
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01.04.2015 р. 31.12.2015 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури. www.vspu.edu.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
06.04.2015, №105864, “ВДЗ” №227 (06.04.2015)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
06.04.2015, №105864/1.
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. 14.04.2015, №111265, “ВДЗ” №232 (14.04.2015)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель.
23.04.2015, №118600, “ВДЗ” №239 (23.04.2015).
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 30.03.2015 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 31.03.2015 р. і
07.04.2015 р. о 14.00 год., н.к. №3, к.117, вул. Острозького, 32, м. Вінниця.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість).
367455,38 грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
триста шістдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять грн. 38 коп.(з ПДВ) .
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування. Комунальне підприємство “Вінницяоблводоканал”
7.2. Код за ЄДРПОУ. 03339012.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. Київська, 173, м.Вінниця, 21022,
тел.: (0432) 67-03-12, телефакс (0432) 66-45-27.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю (з
урахуванням ПДВ). 20.04.2015 р.
367455,38 грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
триста шістдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять грн. 38 коп.(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 послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 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 послуг з водопостачання та
водовідведення у КП ―Вінницяоблводоканал‖ у зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору
постачальника. Відповідно до листа
Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради від 26.11.2014 р. №21-00-007-49072, КП ―Вінницяоблводоканал‖
забезпечує послугами з водопостачання та водовідведення Вінницький державний педагогічний
університет. Переключення до інших джерел водопостачання та водовідведення є економічно
недоцільним у 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, КП ―Вінницяоблводоканал‖ займає монопольне становище на ринках
централізованого водопостачання та водовідведення в територіальних межах м. Вінниці з
часткою 100 відсотків в межах діючих мереж КП ―Вінницяоблводоканал‖.
12. Склад комітету конкурсних торгів: (прізвища, ініціали та посади членів комітету
конкурсних торгів).
Павлюк А.Д. – проректор з господарської роботи, член комітету,
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.

