
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 15.09.2014 №1106 

ЗВІТ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  
№ 1 від 12 лютого 2015 року 

1. Замовник:  

1.1. Найменування. Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02548133 

1.3. Місцезнаходження. вул.Шевченка, 130, м.Люботин, Харківська обл., 62433 

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). Агєєва Ольга Олександрівна,  директор,  вул.Шевченка, 130, м.Люботин, Харківська обл., 62433. 

Телефон: (057) 7- 24-84-27, тел./факс: (057) 7-24-84-27, е-mail: lplzts@mail.ru. 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування. код 35.12.1 – передавання електричної енергії (передавання електричної енергії) 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 150900 кВт/год 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул.Шевченка, 130, м.Люботин, Харківська 

обл., 62433 

2.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. з 01 лютого по 31 грудня 2015р. 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 

3.1.  Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування  переговорної 

процедури закупівлі. – lplzt.ptu.org.ua. 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування  переговорної процедури закупівлі, розміщеної на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель . №002355, ВДЗ №164 (06.01.2015) від 06.01.2015.  

3.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування  переговорної процедури закупівлі, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №002355/1  від 06.01.2015р. 

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. № 

006316, “ВДЗ” №167 (14.01.2015) від 14.01.2015. 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі,  

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. - №029437, “ВДЗ”  №181 (31.01.2015) від 

31.01.2015. 
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
    24.12.2014. 

5.Інформація щодо проведення переговорів (дата,час,місце) – 29.12.2014р.,       

   09год.00хв. За адресою замовника у кабінеті директора ліцею.  

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

__198700,00грн._    _Сто дев’яносто вісім тисячі  сімсот грн. 00 коп.___ 

     цифрами                                                 словами 

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

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» в 

особі Відокремленого підрозділу «Енергозбут». 

7.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків 26058451. 

7.3.Місцезнаходження, телефон, телефакс.вул. Червоноармійська, 7, м.Харків, 61052, тел. –(057) 724-58-13. 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю - 23.01.2015р., 198700,00 

грн. (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» .- згідно п.2 частини третьої  статті 16 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» замовником  не встановлюються кваліфікаційні критерії та не 

визначається перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформації про відповідність їх 

таким критеріям. Надані учасником документи відповідають вимогам п.2 ч.2 статті 39 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель». 

11. Інша інформація . Відсутня. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів:  

Заступник голови комітету Бездітко Т. Л.     – гол.бухгалтер                                  

Член комітету Змій Н. І.                                   – майстер виробничого навчання                                    

Член комітету Родченко О. Л.                          – заступник директора з НВР                                       

Секретар комітету Задьорна Н. О.                   – юрисконсульт 

Голова комітету з конкурсних торгів,  

директор                                                                                                    Агєєва О. О. _____________ 

                                                       М.П. 
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