ЗВІТ
про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника
№ 2 від 11.04.2012 р.
1. Замовник:
1.1. Найменування. Державний архів Одеської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 03494385
1.3. Місцезнаходження. вул.Жуковського, 18, м.Одеса, 65026
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). Білоусова Лілія
Григорівна – заступник директора Державного архіву Одеської області,
місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 18, каб. № 5, 65026,
телефон/факс (048) 722-80-25, initochko@te.net.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ). Одеська облдержадміністрація, 00022585.
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. код 40.30.1 - послуги з постачання водяної пари і гарячої
води (включно з холодоагентами).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
126,01479 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою
замовника; вул.Пироговська, 29, м.Одеса
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2012 р.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в
одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в
одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі
наявності).
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури
закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на вебпорталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. № 119002
(ТРП), “ВДЗ” №34 (636) від 19.03.2012р.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури
закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному
виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури
закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України. № 119002/1від 19.03.2012р.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель. № 138275 (ТРП), “ВДЗ” №35 (637) від 21.03.2012р.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України. №162174 (ТРП), ВДЗ №43 (645) від 09.04.2012р.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в
міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
24.02.2012 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 05.03.2012 р.,
9-00, м. Одеса, вул. Жуковського, 18, каб. № 5.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
126476,00 грн. (з ПДВ) ;
(цифрами)
Триста дев’яносто тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 28 коп.
(словами)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. КП “Теплопостачання
м.Одеси”
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника
податків. 34674102.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул.Балківська, 1-Б, м.Одеса,
65110, (0482) 30-18-18.
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю. 04.04.2012 р., 126476,00 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в
одного учасника (якщо таке мало місце).
12. 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”. Надані всі документи, які підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону України «Про здійснення державних закупівель» та відповідають
встановленим законодавством вимогам.
13. Інша інформація. КП «Теплопостачання міста Одеси» визнано таким, що
займає монопольне становище, здійснює господарську діяльність з
виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової
енергії за регульованим тарифом на підставі ліцензії від 01.08.2007 року №
3 серія АВ № 345121 споживачам м. Одеси, тому ніякий інший суб’єкт
господарювання не в змозі здійснити постачання теплової енергії,
найбільш прийнятною процедурою закупівлі теплової енергії є процедура
закупівлі в одного учасника згідно ст. 39 Закону. Договір укладався на
підставі пункту 3 частини другої ст. 39 Закону, а саме нагальної потреби у
здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи
соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками
строків для проведення процедур конкурсних торгів. Такими обставинами
являється загроза втратити унікальні документи Національного архівного
фонду України які зберігаються в Державному архіві та здоров’ю
працівників і відвідувачів архіву при ненаданні КП «Теплопостачання
міста Одеси» послуг з постачання теплової енергії.
14. Склад комітету конкурсних торгів
Білоусова Л. Г., заступник директора Державного архіву Одеської області,
голова комітету з конкурсних торгів;
Ксендзик О. І., начальник відділу організації і координації архівної справи,
кадрових питань та контролю за виконанням документів органів влади
Державного архіву Одеської області, заступник голови комітету з
конкурсних торгів;
Салфетенко А. Ю., начальник відділу фінансово-економічного та
матеріально-технічного забезпечення Державного архіву Одеської області,
секретар комітету з конкурсних торгів;

Цобенко М. М., головний інженер Державного архіву Одеської області,
член комітету з конкурсних торгів;
Солончук О. О., начальник відділу зберігання, обліку документів та
страхового фонду Державного архіву Одеської області, член комітету з
конкурсних торгів.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів,
начальник відділу організації і координації
архівної справи, кадрових питань
та контролю за виконанням
документів органів влади
Державного архіву Одеської області
__________________

О.І. Ксендзик

