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Звіт
про виконання договору
1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 155
(22.12.2014р.) від 22.12.2014р. № оголошення 216831
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору: 3/06-0287.
2.2. Дата укладення договору: 12 січня 2015року.
2.3. Сума визначена в договорі: 414440.00грн. з ІІДВ (чотиристо чотирнадцять тисяч
чотиристо сорок гри. 00 коп.) з ПДВ.
3. Замовник:
3.1. Найменування: Національний природний парк „Синевир”
3.2. Код за ЄДР1ІОУ: 05384614
3.3. Місцезнаходження: с. Синевир, 1626, Міжгірського р-ну. Закарпатської обл., 90041
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
4.1. Найменування/прізвище, ім'я, побатькови: ПАТ «Закариаттяобленерго»
4.2. Код за СДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131529
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул.. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородського рну. Закарпатської обл., 89412. тел./телефакс 0312638933
5. Предмет закупівлі:
5.1 Найменування: енергія електрична (код за ДК 016-2010 35.11.1)
5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором: 274500кВт
5.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний природний
парк „Синевир”, с. Синевир, 1626. Міжгірського р-ну. Закарпатської обл.. 90041
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: січеньгрудень 2015 року
6. Строк дії договору: до 31.12.2015року.
7. Сума оплати за договором: 278177.60грн. (двісті сімдесят вісім тисяч сто сімдесят сім грн.
60 коп.) з ІІДВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N1106

ПРОТОКОЛ
оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій
№7 від 23.12.2015р.
1. Замовник:
1.1. Найменування : Національний природний парк „Синевир”.
1.2. Місцезнаходження: с. Синевир,1626 Міжгірського району Закарпатської обл.., 90041
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Шишига Василь Вікторович, головний
природознавець, (03146)2-76-12.
2. Інформація про предмет закупівлі: енергія електрична (код за ДК 016-2010 35.11.1)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.12.2015р. №405
(22.12.2015) номер оголошення 251965
4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено:
23.12.2015р. 9.00
(дата)
(час)
5. Найменування/ прізвище, ім’я по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника: ПАТ «Закарпаттяобленерго», вул. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородського р-ну,
Закарпатської обл.., 89412, тел.. 0312638933.
6. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) ціна;
Відповідно до протоколу переговорів щодо погодження ціни від 16.12 .2015 року між
Національним природним парком «Синевир» та ПАТ «Закарпаттяобленерго» було
погоджено наступну ціну: 1,825 грн.
Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197VII від 10 квітня 2014 року переговорна процедура закупівлі-це процедура, відповідно до
якої Замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з
одним або кількома учасниками пропозиції переможця переговорної процедури закупівлі.
Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої
документально інформації про відповідальність учасника кваліфікаційним вимогам
відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Згідно п.З ст.16 Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік
документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації
інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі: закупівлі нафти, нафтопродуктів
сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання
теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів,
телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним
транспортом загального користування.
Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
- - зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 10.12.2015,
оприлюднений на сайті Антимонопольного комітету України;
-Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики станом на
30.11.2015, розміщений на сайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- копія довідки ЄДРПОУ;

Вх.№ 15123\УХ749860
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Повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1 .Найменування: Національний природний парк „Синевир”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3.Місцезнаходження: с. Синевир,1626 Міжгірський р-н Закарпатська обл. 90041.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: енергія електрична (код за ДК 016-2010 35.11.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 280000 кВт
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний природний
парк „Синевир”, с. Синевир, 1626, Міжгірського р-на, Закарпатської обл.., 90041
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2016 року.
3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.12.2015р. №405
(22.12.2015) номер оголошення 251965
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ «Закарпаттяобленерго»
5.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131529
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс: вул. Головна,57, с. Оноковці, Ужгородського р-ну, Закарпатської обл..,
89412, тел.. 0312638933.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій)конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
___________511000,00грн._______ ;
(цифрами)
_____ (п’ятсот одинадцять тисяч грн. 00 коп.)______ ;
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:
23 ,12.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
відповідно до частини третьої статті 39 Закону.

Головний природознавець Голова комітету з конкурсних торгів

В. В. Шишига

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- копія ліцензії;
- копія довідки про взяття на облік платника податків;
- копія статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
7. Результати проведення
оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
(рішення про визнання пропозицій найбільш економічно вигідною): на підставі вимог п.2 ч.2
ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме-відсутності
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути
поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності
при цьому альтернативи пропозиції, акцептувати пропозицію ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Голова комітету з конкурсних торгів:
Головний природознавець Шишига В. В.
(посада,прізвище,ініціали)
Члени комітету з конкурсних торгів:
головний бухгалтер Субота Л. А.
(посада,прізвище,ініціали)
начальник ВЕМ Сятиня О. Г.
(посада,прізвище,ініціали)
Провідний юрист Росада В. А.
(посада,прізвище,ініціали)
провідний бухгалтер Кут Нат. Ів.
(посада,прізвище,ініціали)
Ш ишига В. а___
(прізвище, ініціали)
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Нат. іе _____
(прізвище, ініціали)

Голова комітету з конкурсних торгів
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