ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 4 від 01.02.2016р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Харківський національний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125585
1.3. Місцезнаходження. вул. Артема, буд. 29, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н,
61002

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). Штонда Оксана Григорівна –
інженер, секретар комітету з конкурсних торгів; вул. Артема, буд. 29, соціально-економічний
відділ, кімн.2, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, 61002, тел./факс (057)700-35-02,
irina.selezneva@hnpu.edu.ua

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Обробляння та розподіляння води трубопроводами (централізоване
водопостачання), код за ДК 016:2010-36.00.2

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Послуга –
180 000 куб.м
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Об’єкти замовника
розташовані в м. Харкові

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 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. hnpu.edu.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
25.12.2015 р. №256192, бюлетень №408(25.12.2015)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
25.12.2015р. № 256192/1

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. 31.12.2015 р. № 057929, бюлетень №412(31.12.2015)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
27.01.2016 р. № 019546 бюлетень №17(27.01.2016).
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
21.12.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). Попередні переговори:
22.12.2015 р. об 11:00 год. за адресою: вул. Артема, буд. 29, соціально-економічний відділ,
кімн.2, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, 61002; остаточні переговори:
28.12.2015 року об 11:00 год., за адресою: вул. Артема, буд. 29, соціально-економічний
відділ, кімн.2, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, 61002.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
1 021 680,00 грн. з урахуванням ПДВ
(цифрами)
(один мільйон двадцять одна тисяча шістсот вісімдесят) гривень

00 копійок

з

урахуванням ПДВ.
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1.

Найменування/прізвище,

ім’я,

по

батькові.

Комунальне

підприємство

“Харківводоканал”
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
03361715
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Вул. Шевченка, буд. 2, Харківська обл., м.
Харків, Київський р-н, 61013; тел./факс (057) 707-57-32

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю. 22.01.2016р., 1 021 680,00 грн. з урахуванням 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”. У відповідності до норми пункту 2 частини третьої статті 16
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197 -VIІ:

Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що
підтверджують

подану

учасниками

інформацію про відповідність їх

або

учасниками

попередньої

кваліфікації

таким критеріям, у разі: 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.
11. Інша інформація. Підставою для обрання саме цієї процедури є чинне законодавство
України про природні монополії. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про
природні

монополії»

зведений

перелік

суб'єктів

природних

монополій

ведеться

Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій у
сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють
суб'єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій
у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання
до створення зазначених комісій.
Згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету України N 874-р від 28.11.2012
«Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних
монополій», - зведений перелік суб'єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20
числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).
Рішенням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України

від 03.06.2014 № 124-р/к

визнано, що комунальне

підприємство «Харківводоканал» (ідентифікаційний код — 03361715) за результатами
діяльності

в 2012, 2013 та станом на травень 2014 року займає монопольне (домінуюче)

становище на ринку централізованого водопостачання в межах території м.Харкова, на якій
розташовані мережі водопостачання, що перебувають у його власності та/або користуванні, із
часткою 100%; про що зазначено Харківським обласним територіальним відділенням
Антимонопольного комітету України в листі від 21.12. 2015 за вих. № 02-26/1-5302.
Також листом

Відділу НКРЕКП

у Харківській області №1122/15 від 16.12.15

підтверджено, що Комунальне підприємство «Харківводоканал» внесено до реєстру суб’єктів
природних монополій у сфері централізованого водопостачання .

Право надання послуг, що є предметом закупівлі, замовникові цим учасником,
підтверджується відповідними ліцензіями національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, отриманими учасником.
Неукладення договору про закупівлю на водопостачання може призвести до негативних
соціальних процесів та небажаних наслідків, зокрема зриву

водопостачання в 2016 році

Харківському національному педагогічному університету ім. Г.С. Сковороди.
На підставі вищезазначеного, керуючись пунктом 2 частини 2 статті 39 Закону України
«Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІІ (зі змінами), замовник обрав
для здійснення закупівлі обробляння та розподіляння води трубопроводами (централізоване
водопостачання), код за ДК 016:2010-36.00.2, переговорну процедуру

закупівлі, яка

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.

В зв’язку зі зміною розрахункових рахунків в Державній Казначейській Службі
України, рахунки які були зазначені в інформації про застосування процедури закупівлі
(35214001003639, 35226301003639, 35229201003639, 35213002003639 в ГУДКСУ у Харківській
області, МФО 851011)

в договорі про закупівлю послуг змінені на наступні:

35215078003639, 35220278003639, 35227378003639, 35219018003639 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172. Оплата за договором буде здійснюватися з рахунків 35215078003639,
35220278003639, 35227378003639 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172.
Дата

акцепту

за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:

28.12.2015р.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Алієв М.А. - головний інженер
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)

Задесенець В.М. – заступник головного бухгалтера
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)

Сватенко А.В. – провідний економіст
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)

Тарасенко О.В. - начальник юридичного відділу__________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)

Штонда О.Г. – інженер 1 кат.__
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)

Головний інженер

Алієв М.А.

