
ЗВІТ  

про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі  

№ 1 від 19.01.2016 

1. Замовник. 

1.1. Найменування: Житомирський обласний центр по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат Департаменту праці та соціального захисту 

населення Житомирської облдержадміністрації. 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 20405992. 

1.3. Місцезнаходження: вул.Черняховського, 105, м.Житомир, 10005. 

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). 

Заступник начальника центру, голова комітету з конкурсних торгів 

Бабінська Алла Романівна, вул.Черняховського, 105 м.Житомир, 10005 

каб.306 тел.(0412) 24-15-02. 
2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування. 

Код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

(Послуги з постачання теплової енергії). 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 270 Гкал 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

м. Житомир, вул. Черняховського, 105 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

січень-грудень 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:  

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель: №1246880, «ВДЗ» №401(16.12.2015) від 16.12.2015.  

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель: №246880/1 від 16.12.2015. 

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: №248497, «ВДЗ» №402 

(17.12.2015) від 17.12.2015. 
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 

переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель: №007932, «ВДЗ» №8 (15.01.2016) від 15.01.2016. 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 

08.12.2015. 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):  
11 година 10 грудня 2015 року за адресою м. Житомир,                                    

вул. Черняховського, 105 каб. 306 
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6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на 

додану вартість): 
340400 грн. 
 (цифрами) 
Триста сорок тисяч чотириста грн.  
             (словами) 

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

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 

Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської 

міської ради. 
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 35343771. 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 10014, м. Житомир,                         

вул. Київська, 48 (0412)47-19-30 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю: 11.01.2016, 340400 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. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

заступник начальника Центру 

 Бабінська А.Р.  

Заступник голови комітету з конкурсних 

торгів, начальник відділу автоматизації та 

коп'ютеризації обчислювальних робіт 

 Ковальчук М.П. 

Члени комітету: 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

  

 

Швець В.А. 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності 

 Корчевна Ю.Р. 

Секретар комітету з конкурсних торгів, 

начальник відділу соціального моніторингу та 

аналізу  

 

 Саприкіна О.О. 

 


