
ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

N 1  від 18 лютого 2014 року 

  

 

1. Замовник:  

 

1.1. Найменування: Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської 

області.  

 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04366465.  

 

1.3. Місцезнаходження: 27552, Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Першотравнева, буд.59.  

 

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): Кравченко Віктор 

Іванович, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, 

тел./факс (05236)52454, e-mail: rada-vlasovka@at.ua 

 

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

ЄДРПОУ): Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської області, 

04366465. 

 

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.  

 

3. Предмет закупівлі:  

 

3.1. Найменування: Послуги з постачання пари та гарячої води (послуги 

централізованого теплопостачання), код ДК 016-2010 - 35.30.1. 

 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 869,66 Гкал. 

 

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

Селищна рада (гараж по вул.Труда, 39, смт Власівка) 

ДНЗ «Буратіно» (вул.Східна, 6-а, смт Власівка) 

КУ «Лікарська амбулаторія» (вул.Східна, 3, смт Власівка) 

Будинок культури (вул.Труда, 35, смт Власівка) 

Бібліотека (вул.Висоцького, 1, смт Власівка). 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014 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, а якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності):   

www.rada-vlasovka.at.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: № 6 (852) від 20.01.2014 р., номер 

оголошення 014890.  

 

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: 014890/1.pdf  до №014890, "ВДЗ" №6 (852) від 20.01.2014р. 

 

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: № 7 

(853) від 23.01.2014, номер оголошення: 027244. 

 

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: №14 (860) від 17.02.2014           

номер оголошення 055884  

 

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: 

08.01.14 р.  

 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 09.01.14 р. смт Власівка. 

 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 784400 грн.00 коп. 

(сімсот вісімдесят чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ. 

 

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

 

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Комунальне підприємство «Власівські 

мережі» (в особі директора Матвійця В.В.). 

 

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

32092251.  

 



8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Кіровоградська область, м.Світловодськ,  

смт Власівка, вул.Лівобережна, буд.9, 27552, тел.(05236) 53770. 

 

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

закупівлю: 12.02.2014 р., 784400 грн.00 коп. (сімсот вісімдесят чотири тисячі 

чотириста грн. 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".  

 

13. Інша інформація: 

- установи Власівської селищної ради приєднані до теплових мереж, по яких 

комунальне підприємство «Власівські мережі» здійснює надання послуг з 

централізованого теплопостачання, об’єктивна відсутність конкуренції з технічних 

причин щодо послуг з централізованого теплопостачання (єдиний можливий 

постачальник КП «Власівські мережі»), відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 

Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

- Ліцензія серія АВ № 501673 видані Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією комунальному підприємству «Власівські мережі» на постачання 

теплової енергії, строк дії ліцензії з 16.08.2012 р. по 16.08.2017 р.; 

- Рішення виконавчого комітету Власівської селищної ради № 47 від 27.04.2007 року 

«Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді 

смт.Власівка». 

 

14. Склад комітету конкурсних торгів: 

 

Кравченко В.І. - заступник селищного голови - голова ККТ 

Зінченко Г.С. - начальник ПЕВ - заступник голови ККТ 

Чернігова Л.І. - спеціаліст апарату ради - секретар ККТ 

Жуковська Т.Г. - головний бухгалтер селищної ради 

Дудник О.Г. - спеціаліст-економіст ПЕВ  

 

Заступник селищного голови - 

голова комітету конкурсних торгів                                                   В.Кравченко 
 


