
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№  1  від 07.02.2014р. 

1. Замовник:  

1.1. Найменування. Обласне комунальне підприємство “Харківський державний академічний 

театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва“. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02225751 

1.3. Місцезнаходження. Україна, м. Харків, Київський район, пл. Конституції, 24, 61003. 

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, e-mail). Панченко В’ячеслав Миколайович, Заступник директора по 

виробничій діяльності, Україна, м. Харків, Київський район, пл. Конституції, 24, каб. № 35, 

61003.Тел. (057) 731-30-58; факс (057) 731-27-31 ; e-mail  buhnatasha@ukr.net 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).  

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації,  02230856 

 

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого (обласного) бюджету, кошти 

підприємства.  

 

3. Предмет закупівлі:  

3.1. Найменування. Послуги з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії)  

- код 35.30.1. Державного класифікатора продукції та послуг  ДК 016 - 2010. 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 500.03334 Гкал.  

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Україна, м. Харків, Київський 

район, пл. Конституції, 24,  61003 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

Січень 2014р. - грудень 2014 р. 

 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:  

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 

розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 

www.tender.me.gov.ua.  

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності).  

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

13.01.2014р. №009571, ВДЗ №4(850). 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ------ 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 
13.01.2014р. №009571/1. 

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель. 16.01.2014р. № 018115, ВДЗ №5(851). 

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 

одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України. 06.02.2014р., № 042409, ВДЗ №11 (857). 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 

одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань 

державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ------------- 

 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 23.12.2013р. 

 

mailto:buhnatasha@ukr.net


6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 30.12.2013р., 10.00 год., Україна, 

м. Харків, Київський район, пл. Конституції, 24, 61003. 

 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 

450000 грн.00 коп. (з ПДВ);  

(цифрами)  

Чотириста п’ятдесят тисяч грн. 00 копійок(з ПДВ).  

(словами)  

 

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

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Комунальне підприємство «Харківські теплові 

мережі».  
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 31557119. 

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Україна, м. Харків, вул.. Доброхотова, 11, 61037, тел.: 

(057)758-84-07, факс (057)737-94-00. 

 

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

31.01.2014р. , 450000 грн.00 коп., з ПДВ. 

 

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).  

 

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо 

таке мало місце).  

 

12. 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”. Комунальне 

підприємство «Харківські теплові мережі», ідентифікаційний код 31557119., надало усі документи, 

які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону 

та відповідають встановленим законодавством вимогам. 

 

13. Інша інформація. Підстава для застосування процедури закупівлі в одного учасника -  відповідно 

до п. 2 частини 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - у зв’язку з 

відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки 

певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи.  

        Згідно з Довідкою Державної казначейської служби України Головного управлиння Державної 

казначейської служби України у Харківський області №10-26/1-379 від 14.01.14 року ОКП 

“Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва“ відкрито 

реєстраційний рахунок, як одержувачу бюджетних коштів 35436001035753. 

 

14. Склад комітету конкурсних торгів     

 ПанченкоВ.М., заступник директора з виробничої діяльності;                                                  

 Грибков В.М., головний адміністратор;                    

 Вечер А.М., головний бухгалтер;                                        

 Золотухін А.В., звукорежисер театру;                       

 Котова Н.І., заступник головного бухгалтера .             

(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).  

  

    

Заступник директора по виробничій 

діяльності                                                                                        В.М.Панченко 

                                                                                   м.п. 


