ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 07.03.2016р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 04051980
1.3. Місцезнаходження. Площа Леніна, будинок 2, Луганська область, місто Рубіжне,
93011.
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). Абрамян Тетяна Анатоліїна, голова
комітету з конкурсних торгів, заступник міського голови, площа Леніна, будинок 2,
Луганська область, місто Рубіжне, 93011, тел. (06453) 6-20-44, факс (06453) 6-20-43, email: gorisp@rmr.gov.ua
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. 35.11.1 Енергія електрична (09310 Електрична енергія (електрична
енергія))
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 219000 кВт*год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Виконавчий комітет
Рубіжанської міської ради, площа Леніна, будинок 2, Луганська область, місто Рубіжне
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі. rmr.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 04.02.2016
№030393, «ВДЗ» № 23 (04.02.2016)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
04.02.2016 №030393
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. 16.02.2016 № 043724, «ВДЗ» № 31 (16.02.2016)

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
29.02.2016 № 058845, «ВДЗ» № 40 (29.02.2016)
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 26.01.2016
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 29.01.2016, 9 година 00
хвилин, площа Леніна, будинок 2, Луганська область, місто Рубіжне, другий поверх,
малий зал.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
____417694,32_______
(цифрами)
Чотириста сімнадцять тисяч шістсот дев’яносто чотири грн. 32 коп. з ПДВ .
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю
«Луганське енергетичне об`єднання»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 31443937
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. квартал Гайового, будинок 35 А, місто
Луганськ, 91021 , тел.(06452) 4-11-49, тел/факс (06452) 4-02-44.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
23.02.2016
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".
Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197-VII (із змінами) “ Замовник не встановлює
кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану
учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким
критеріям, у разі: 1) проведення процедури запиту цінових пропозицій;
2) закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії,
послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг
поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у
тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування»
Учасник надав копії наступних документів:
Статуту;
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
ліцензії НКРЕ на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами;
довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ);
довідки про взяття на облік платника податків;

свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осібпідприємців;
копія наказу про початок виконання службових обов'язків;
копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕО»;
довіреності № 15 від 04.01.2016р.
11. Інша інформація.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197-VII (із змінами) – переговорна процедура
закупівлі застосовується замовником як виняток 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 ». Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин на
відповідному ринку щодо надання товару належної якості - 35.11.1 Енергія електрична
(09310 Електрична енергія (електрична енергія)) для забезпечення потреб виконавчого
комітету Рубіжанської міської ради - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Луганське енергетичне об’єднання» - єдиний можливий постачальник – природний
монополіст.
Згідно до абзацу 2, частини 3 статті 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» «замовник має право укласти договір про закупівлю за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж
через 10 днів (п'ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з
підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі
нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу,
централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, поштових
марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції
радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та
послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі».
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Абрамян Т. А.- голова комітету з конкурсних торгів, заступник міського голови;
Лукашов Ю.В.- заступник голови комітету з конкурсних торгів, начальник відділу
автоматизованих систем управління;
Алфімова С.А.- член комітету з конкурсних торгів, начальник управління економіки;
Герасіна В.В.- секретар комітету з конкурсних торгів, начальник відділу бухгалтерського
обліку;
Дев’ятерікова Л.В.- член комітету з конкурсних торгів, начальник загального відділу;
Лисенко А.М.- член комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст відділу економічного
розвитку та регуляторної політики управління економіки.
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник міського голови
Секретар комітету
з конкурсних торгів
Герасіна В.В.
Тел.(06453) 6-20-44

Абрамян Т.А.

