
ЗВІТ  

про результати проведення  

переговорної процедури закупівлі 

№ 2 від 23.02.2015 року 

 

1. Замовник. 

1.1. Найменування. Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 23563415 

1.3. Місцезнаходження. 29000, м. Хмельницький, Свободи, 2/1 

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). Дехтяр Віктор Петрович, 

заступник директора з АГЧ, голова комітету з конкурсних торгів, 29000,                          

м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1,   тел. (0382) 65-62-26, електронна адреса 

palac_tdu@ukr.net. 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування. послуги з постачання електричної енергії, код Державного 

класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 – 35.11.1 . 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 84080 Квт/год. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою замовника. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31.12.2015 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.palac.km.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 176 

(26.01.2015) від 26.01.2015 року оголошення № 021307   

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.              

№ 021307/1 від 26.01.2015 року. 
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. № 181 (31.01.2015) від 31.01.2015 року 

оголошення № 029752   
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

№ 197 (20.02.2015) від 20.02.2015 року оголошення № 058266 
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.                  

15 січня 2015 року 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 19.01.2015 р. о 12.00 год. 

м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1  
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 

 131772,35грн. (з ПДВ) 

             (цифрами) 

 Сто тридцять одна тисяча сімсот сімдесят дві грн. 35 коп. (з ПДВ)  
             (словами) 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.  

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство 

«Хмельницькобленерго». 
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 22767506 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 29016, м. Хмельницький, вул. 

Храновського, 11а, тел./факс (0382) 701595. 



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

16 лютого 2015 року. 

131772,35грн. (Сто тридцять одна тисяча сімсот сімдесят дві грн. 35 коп.) (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». Інформація про відповідність встановленим законодавством 

вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 

критеріям відповідно до статті 16 Закону, надана учасником ПАТ  

«Хмельницькобленерго». Учасник відповідає встановленим  законом кваліфікаційним 

критеріям. 
11. Інша інформація. Процедура закупівлі здійснювалась 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 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: 

Дехтяр В.П. – заступник директора з АГЧ, голова комітету з конкурсних торгів;                                         

Мельникова С.В. – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів; 

Іваницька Л.О. – бухгалтер,  член комітету з конкурсних торгів; 

Яхонін Є.В. – інженер з охорони праці, член комітету з конкурсних торгів; 

Павлюк М.В. – методист, секретар комітету з конкурсних торгів. 

 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів            Дехтяр В.П. 

 


