
ЗВІТ  

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ 1 від 22 лютого 2016 року 

1. Замовник.  

1.1. Найменування: Державний архів Харківської області 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494422 

1.3. Місцезнаходження: просп.Московський, 7, м.Харків, 61003 

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).  

Кущ Євген Олександрович, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів,  

пр. Московський, 7, м. Харків, 61003, (057) 700 53 41, (057) 715 72 30,  факс (057) 700 53 42,  

d.arhiv@kharkivoda.gov.ua 

2. Предмет закупівлі.  

2.1. Найменування.  

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 35.30.1 (35.30.12-00.00) 

(постачання теплової енергії) 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

366,26472 Гкал  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

просп. Московський, 7, м. Харків, 61003; вул. Мироносицька, 41, м. Харків, 61002 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

на 2016 рік 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

www.archives.kh.gov.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

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

27.11.2015 р. ВДЗ № 388(27.11.2015), оголошення № 235753 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

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

27.11.2015 р. ВДЗ № 388(27.11.2015), оголошення № 235753/1 

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.  

03.12.2015 р. ВДЗ № 392(03.12.2015), оголошення № 238934 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 

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

24.12.2015 р. ВДЗ №407(24.12.2015), оголошення №255748 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.  

16.11.2015 р. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).  

23.11.2015 р., 15-00, м. Харків, вул. Мироносицька, 41, кімн. 13 

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

565690,00 грн.  
     (цифрами) 

(п’ятсот шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто гривень 00 копійок) з ПДВ  
(словами) 

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

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” 



7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  

31557119 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 

вул. Доброхотова, 11, м. Харків, 61037, тел. (057) 758 84 07, факс (057) 737 94 00 

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

15 грудня 2015 р., 565690,00 грн. (п’ятсот шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто 

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". 

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” повністю відповідає 

кваліфікаційним критеріям, які передбачені статтею 16 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII із змінами. 

Відповідно до Закону України “Про особливості здійснення закупівлі в окремих сферах 

господарської діяльності” від 24.05.2012 року № 4851-VI, який регламентує проведення 

закупівель підприємствами-монополістами, спрощено вимоги щодо підтвердження 

відповідності кваліфікаційним вимогам: кваліфікаційні критерії не встановлюються, 

інформація про відповідність ним не вимагається в разі придбання послуг централізованого 

постачання теплової енергії. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується згідно з п. 2 ст. 39 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. у разі «…відсутності 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». 

Згідно з листом Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України від 27.11.2013 № 02-26/5-5206 КП “Харківські теплові мережі” займає 

монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання теплової енергії в межах мереж, що 

ним експлуатуються в м. Харкові, частині Харківського та Дергачівського районів 

Харківської області  

Згідно розпорядження Антимонопольного комітету країни «Про затвердження Порядку 

складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» № 874-р від 

28.11.2012 р. включено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій Харківської 

області з транспортування теплової енергії. 

Рішення про акцепт пропозиції переможця переговорної процедури закупівлі прийнято 

30.11.2015 року. Опубліковано 03.12.2015 р ВДЗ № 392(03.12.2015), оголошення № 238934 

11. Інша інформація. 

З протоколом засідання комітету з конкурсних торгів щодо виправлення виявленої 

помилки в оприлюднених на веб-порталі оголошеннях про заплановану закупівлю від 

25.12.2015 р. №21 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Орлова Т.П., заступник голови комітету з конкурсних торгів, провідний бухгалтер, в.о 

завідувача сектору бухгалтерського обліку - головного бухгалтера;            

Колеснік Л.М., член комітету з конкурсних торгів, провідний спеціаліст; 

Харченко А.А., член комітету з конкурсних торгів, завідувач відділу матеріально-технічного 

забезпечення і обслуговування приміщень; 

Балевська Л.О., секретар комітету з конкурсних торгів, провідний економіст. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,  

заступник директора                      Є.О. Кущ 


