

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 14.01.2015 рік.

 1. Замовник. 

 1.1. Найменування. Близнюківська  районна  рада

 1.2. Код за ЄДРПОУ. 24283304

 1.3. Місцезнаходження. 64801,Харківська  область,Близнюківський  район
Смт Близнюки,вул..Комсомольська,б.39 

 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). ). Слюсар Оксана Сергіївна головний бухгалтер районної  ради 64801 Харківська область,Близнюківський район.,смт Близнюки,вул..Комсомольська,39, раб. (057)-54-5-15-57,
 факс (057)-54-5-15-57    sakupka2012@mail.ru. 

 2. Предмет закупівлі. 

 2.1. Найменування.      «Передавання  електричної  енергії  35.12.1»

 2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
374100кВт/год. (рай.рада-80000кВт., орендарів-294100кВт.)

 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Харківська область,Близнюківський район,смтБлизнюки,вул..Комсомольська,буд.39

 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2015 року

 3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 

 3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. blizn.at.ua

 3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№213077, "ВДЗ" №152(17.12.2014) від 17.12.2014
 3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №213077, "ВДЗ" №152(17.12.2014) від 17.12.2014

 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. №220590, "ВДЗ" №157(24.12.2014) від 24.12.2014

 3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №005897, "ВДЗ" №166(13.01.2015) від 13.01.2015


 4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
08.12.2014р. 

 5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 09.12.2014р.14.00год.смт.Близнюки,вул..Комсомольська,39

 6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
	
____1,50 грн.__ 
             (цифрами)
	
____Одна  грн.50коп.. _. 
             (словами)

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

 7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Акціонерна компанія «Харківобленерго»

 7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131954

 7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 61037 м Харків, вул.Плеханівська,149, тел. (057) 739-57-12

 8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
05.01.2015р., 561150,00 грн.

 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".

11. Інша інформація. . За результатами дослідження ринку постачання електричної енергії за регульованим тарифом в межах Харківської області встановлено, що акціонерна компанія «Харківобленерго» займає монопольне (домінуюче) становище на ринку постачання електричної енергії за регульованим тарифом в межах території Харківської області, на якій розташовані електричні мережі, що належать АК «Харківобленерго» та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж Компанії або від приєднаних до мереж Компанії інших власників електричних мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, з часткою 100 відсотків.
 

 12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Голова Близнюківської районної ради, голова комітету  з конкурсних торгів     БреусВ.В.                                           Заступник голови рай.ради,заступнику голови комітетуз конкурсних торгів      Мухін Б.В.
Секретар комітету,головний бухгалтер                                                                   Слюсар ОС..
Члени комітету  з  конкурсних  торгів                                    Шепеньова І.В. , Кривонос В.І.           
                 
                                                                                                                      		           
Голова Близнюківської	                                                                                                                                      районної ради, 
 голова комітету  з конкурсних торгів                                                   БреусВ.В.    
	

