
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2019-01-23-000416-b
Дата формування звіту: 29 січня 2019

1. Найменування замовника: БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА
КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00728546

3. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

4. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

5. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

6. Місце поставки товарів або
місце виконання робіт чи
надання послуг

7. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

09310000-5 -
електрична
енергія

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична
енергія

113000
кіловат

67700, Україна, Одеська
область, м. Білгород-
Дністровський, вул.
Першотравнева, 53,

від 23 січня
2019
до 31 грудня
2019

8. Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

23 січня 2019 10:54

9. Кількість учасників процедури
закупівлі:

1

10. Найменування учасників
процедури закупівлі (для
юридичної особи) або прізвище,
ім’я, по батькові (для фізичної
особи)

11. Ціна
пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції
на переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

12. Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

13. Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

300 000,00 UAH
з ПДВ

300 000,00
UAH з ПДВ

Відповідає
кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.

14. Дата оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір:

23.01.2019 12:08



15. Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю (у
разі якщо в результаті проведення торгів
не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про
закупівлю:

29 січня 2019

17. Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи), з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

18. Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

65003, Україна, Одеська обл., місто Одеса,
Суворовський район ВУЛИЦЯ
ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА буд. 70

19. Інформація про субпідрядника (у разі
залучення до виконання робіт або надання
послуг):

Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

300 000,00 UAH з ПДВ

21. Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову угоду,
за якою укладено договір про закупівлю (у
разі проведення закупівлі за рамковими
угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору: 261/1



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-01-23-000416-b

1. Найменування замовника: БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА
КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00728546

3. Місцезнаходження замовника: 67700, Україна, Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Першотравнева, буд. 53

4. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки товарів або
місце виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

09310000-5 -
електрична
енергія

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична
енергія

113000
кіловат

67700, Україна, Одеська
область, м. Білгород-
Дністровський, вул.
Першотравнева, 53,

від 23 січня
2019
до 31 грудня
2019

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника
(учасників) (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори

11. Місцезнаходження
(для юридичної особи)
або місце проживання
(для фізичної особи)
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ"

42114410 65003, Україна, Одеська
область, місто Одеса,
Суворовський район
ВУЛИЦЯ
ЧОРНОМОРСЬКОГО
КОЗАЦТВА буд. 70

+380487529900

300 000
UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 2 Відсутність 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

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі



ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування. Білгород-Дністровський коледж природокористування,будівництва та
комп"ютерних технологій
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00728546
1.3. Місцезнаходження. вул. Першотравнева, 53, м. Білгород-Дністровський, Одеська область,
67700.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові,
посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного
зв'язку, електронна адреса). Попа Леонід Минович – директор Білгород-Дністровського коледжу
природокористування,будівництва та комп"ютерних технологій, голова комітету з конкурсних
торгів, вул. Першотравнева, 53, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, 67700, тел./факс
(04849) 2-24-02, e-mail: bdkpbkt@ukr.net
1.5. Дата прийняття тендерним комітетом замовника рішення про застосування переговорної
процедури закупівлі. 23.01.2019 року.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі. 09310000-5 електрична енергія
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 113тис. кВт/год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Першотравнева, 53,
вул.Незалежності, 47-в, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, НДГ.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2019 року.








