
ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 1 від 11.03.2013 р. 

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Вище професійне училище №55 м.Дніпропетровська 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02549598 

1.3. Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 2, 49098 

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): Мельник Тетяна Вячеславівна, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи, м.Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 2, 

49098, тел. 0562 23 00 27, т/факс 0562 34 18 55, e-mail vpu55@a-teleport.com 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

25927519 

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий (обласний) бюджет 

3. Предмет закупівлі:  

3.1. Найменування: ДК016:2010-35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води  

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 0,334092 тис. Гкал 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Дніпропетровськ, вул. 

Білостоцького, 2, 49098 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року 

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): www.vpu55.dp.ua.  

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 веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України: ВДЗ №14 (757) від 18.02.13, оголошення № 057176 

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: 

18.02.13, № 057176/1 

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: ВДЗ №15 (758) від 

21.02.13, оголошення № 069930 

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: ВДЗ 20(763) від 11.03.13, оголошення № 085275 

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: 01.02.2013 р. 



6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 07.02.2013 р., 11:00, 

м.Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 2 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 

137 245 грн. (з ПДВ);  
               (цифрами)  

сто тридцять сім тисяч двісті сорок п’ять гривень 00 коп.  
          (словами)  

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:  

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Комунальне підприємство 

«Коменергосервіс» Дніпропетровської міської ради 

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

36639101    

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м.Дніпропетровськ, вул. Артільна, 6Б, 49081, 

тел. (0562) 34 40 97 

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 

дата 04.03.2013 р.,  

сума 137 245 грн. (сто тридцять сім тисяч двісті сорок п’ять гривень 00 коп.) з ПДВ   

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": документи відповідно до абзацу 2 частини3 статті 16 Закону не 

вимагаються при закупівлі пари та гарячої води 

13. Інша інформація: обрання процедури закупівлі в одного учасника було здійснено 

відповідно ч.2 статті 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 

 

14. Склад  комітету  конкурсних  торгів: 

Мельник Тетяна Вячеславівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи - голова  

комітету з конкурсних торгів; 

Куценко Юлія Анатоліївна, головний бухгалтер – секретар комітету з конкурсних торгів; 

Шевченко Олександр Васильович, керівник фізичного виховання – заступник голови 

комітету з конкурсних торгів; 

Розанова Наталія Олексіївна, завідуючий господарством - член комітету з конкурсних торгів. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                     Т.В.Мельник 

 

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                              Ю.А.Куценко 

 


