
ЗВІТ 
про результати проведення  переговорної процедури закупівлі 

№ 1  від 30.03.2016  
 

1. Замовник. 
1.1. Найменування.  Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій 
області. 
1.2. Код за ЄДРПОУ.  20495280. 
1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001.  
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 
зв’язку, електронна адреса): Шаповалова Анна Миколаївна, головний спеціаліст відділу 
фінансово-бухгалтерської та кадрової роботи, вул.Перемоги, 50, м. Запоріжжя,   69001, 
(061)226-07-65, факс (061)224-27-03,  modemna_23@spfu.gov.ua. 
2. Предмет закупівлі. 
2.1. Найменування. пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (код 35.30.1 згідно  
ДК 016:2010); пара, гаряча вода та пов’язана продукція (код 09320000-8 згідно ДК 021:2015). 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 177,78178 Гкал. 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Перемоги, 50,                        
м. Запоріжжя, 69001.  
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень–грудень 2016 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.new.spfu.gov.ua  
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 48 від 12.03.2016,       
№ 073716. 
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №073716/1 від 
12.03.2016. 
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. № 50 від 15.03.2016,  № 075797. 
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 61 від  
30.03.2016,  № 090273. 
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 22.02.2016. 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 22.02.2016, 1400, вул. Перемоги, 50, 
м. Запоріжжя, 69001.        . 
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):                                  
272 100,00 грн. з ПДВ 
               (цифрами) 

(двісті сімдесят дві  тисячі сто гривень 00 копійок з ПДВ) 
               (словами) 

7. Інформація 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. Місцезнаходження, телефон, телефакс. бул.Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, 
тел./факс (061)224-08-55; (061)222-22-34. 
8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.  
29.03.2016,   272 100,00 грн. (двісті сімдесят дві тисячі сто гривень 00 копійок з ПДВ). 
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".  
Не встановлювались. 



11. Інша інформація. Відповідно до пункту 2 частини другої  статті 39  Закону України від 
10.04.2014 №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (із змінами) – «відсутність 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір 
про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 
альтернативи». 
12. Склад комітету з конкурсних торгів.  
        (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 
 
 

1. Спіріна О.Д. - начальник регіонального відділення, Голова комітету з 
конкурсних торгів; 

2. Чорна В.М. - заступник начальника регіонального відділення, 
заступник Голови комітету з конкурсних торгів; 

3. Шаповалова А.М. - головний спеціаліст відділу фінансово-бухгалтерської та 
кадрової роботи, секретар комітету з конкурсних торгів; 

4. Литвиненко Т.А. - начальник відділу фінансово-бухгалтерської та кадрової 
роботи – головний бухгалтер, член комітету з конкурсних 
торгів; 

5. Скуратов Д.В. - завідувач сектору правового забезпечення, член комітету 
з конкурсних торгів; 

6. Фесенко М.О. - головний спеціаліст відділу фінансово-бухгалтерської та 
кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів. 

 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів, 
начальник регіонального відділення                                      О.Д. Спіріна 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаповалова А.М. 
224-30-94 


