
ЗВІТ  

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ 1  від 08 квітня 2016 року 
1. Замовник. 

1.1. Найменування: Шосткинський інститут Сумського державного університету 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 24020192 

1.3. Місцезнаходження: вул.Гагаріна, 1(будівля 35), м.Шостка, Сумська область, 41100 

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): Проценко Олександр Миколайович, заступник 

директора з науково-педагогічної роботи, голова комітету з конкурсних торгів, Сумська 

область, місто Шостка, вул.Гагаріна,1 (будівля 35), каб.306, індекс-41100, тел.:05449)4-28-28,           

e-mail: a.procenko@ishostka.sumdu.edu.ua 

2. Предмет закупівлі:  

2.1. Найменування: постачання пари та гарячої води. Код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016-2010-35.30.1, код Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 - 

09320000-8 пара, гаряча вода та пов’язана продукція. 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 232,906 Гкал 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Шосткинський інститут 

Сумського державного університету. 41100, Сумська область, м.Шостка, вул.Гагаріна,1             

(будівля № 35). 

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: http://shinst.sumdu.edu.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 25.03.2016р.,                       

ВДЗ №58(25.03.2016), оголошення №086394. 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 25.03.2016р.,                              

ВДЗ №58(25.03.2016), №086394. 

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: 01.04.2016р., ВДЗ №63(01.04.2016) оголошення №093766. 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 08.04.2016р.,              

ВДЗ №68(08.04.2016), оголошення №098332. 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 23 березня 2016 р. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата,час,місце): 24 березня 2016 р., об 10-00 за 

Київським часом, 41100, м.Шостка, вул.Гагаріна, 1(будівля 35), каб.306. 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):                  

380000,00 грн., в тому числі з ПДВ 63333,33 грн. (триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок, в 

тому числі  ПДВ шістдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки). 

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

7.1. Найменуванняі: ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт». 

7.2. Код за ЄДРПОУ: 34113412 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул.Гагаріна, буд.1, м.Шостка, Сумська область, 

41100, телефон (05449) 4-28-83, телефакс (05449) 4-28-82. 

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

07.04.2016 року, ціна договору: 380000,00 грн., в тому числі ПДВ 63333,33 грн. (триста вісімдесят 

тисяч гривень, 00 копійок, в тому числі ПДВ шістдесят три тисячі триста тридцять три гривні 

33 копійки). 



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": переможець 

відповідає встановленим законодавством вимогам і має в наявності всі документи відповідно 

до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

11. Інша інформація. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

заступник директора з НПР                                                              Проценко О.М. 

 

Члени комітету з конкурсних торгів: 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, 

заступник голови комітету з конкурсних торгів                             Пустобород С.В. 

 

Бухгалтер ІІ категорії, 

член комітету з конкурсних торгів                                                   Слесаренко О.В. 

 

Провідний фахівець кафедри ФЗНД, 

член комітету з конкурсних торгів                                                    Пискун О.А. 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів, 

фахівець відділу довузівськоЇ підготовку                                         Марченко О.С. 
 


