ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення
переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Одеський національний політехнічний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02071045
1.3. Місцезнаходження: Україна, 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1
2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: 35.12.1 – передавання електричної енергії (лот № 1 –
передавання електричної енергії до навчальних корпусів, що знаходяться за адресою пр.
Шевченко, 1 та гуртожитків за адресою вул. Семінарська, 7 і пров. Матросова, 1; лот № 2 –
передавання електричної енергії до гуртожитків за адресою пров. Шампанський, 7, вул. М.
Говорова 11а, 11б, 11в, 11е, 11г та Спорткомплекс за адресою пров. Шампанський, 11а; лот
№ 3 – передавання електричної енергії до СОТ «Чайка» за адресою Одеська обл.,
Овідіопольський р-н, селище Кароліно-Бугаз, вул. Кароліни Сабанської, 65)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
лот № 1 - активна енергія 1 570 435 кВт, реактивна енергія 336 784 кВАр, активна
енергія 316 184 кВт;
лот № 2 - активна енергія 135 296 кВт, реактивна енергія 108 397 кВАр, активна енергія
3 625 792 кВт;
лот № 3 - активна енергія 145 926 кВт, реактивна енергія 272 032 кВАр
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
лот № 1 - пр. Шевченко, 1, вул. Семінарська, 7, пров. Матросова, 1;
лот № 2 - пров. Шампанський, 7, вул. М. Говорова 11а, 11б, 11в, 11е, 11г, пров.
Шампанський, 11а;
лот № 3 - Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище Кароліно-Бугаз, вул. Кароліни
Сабанської, 65
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 р.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування
переговорної процедури закупівлі: 4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 196 (19.02.2015) від
19.02.2015р. № 056591
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№ 056591/1 від 19.02.2015 р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель: № 199 (24.02.2015) від 24.02.2015 р. № 062165
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 13.02.2015 р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
Лот № 1 – Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна
«Одесаобленерго» Виробничий підрозділ Центральний РЕМ
Лот № 2 - Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна
«Одесаобленерго» Виробничий підрозділ Південний РЕМ

компанія
компанія

Лот № 3 - Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго» Виробничий підрозділ Овідіопольський РЕМ
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131713
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс:
Лот № 1 - м. Одеса, вул. Краснова, 2б, тел. (048)705-26-59
Лот № 2 - м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 18б, тел. (048)705-27-59
Лот № 3 - Одеська обл., м. Овідіополь, вул. Дзержинського, 7, тел. (04851)3-28-52
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції: 24.02.2015 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 02.03.2015 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
3 733 381 грн. 70 коп. (Три мільйони сімсот тридцять три тисячі триста вісімдесят одна
грн. 70 коп.) з ПДВ
лот № 1 –2 083 018 грн. 58 коп. (Два мільйони вісімдесят три тисячі вісімнадцять грн. 58
коп.) з ПДВ
лот № 2 – 1 440 363 грн. 12 коп. (Один мільйон чотириста сорок тисяч триста шістдесят три
грн. 12 коп.) з ПДВ
лот № 3 – 210 000 грн. 00 коп. (Двісті десять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 8. Відміна процедури закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення: 8.2. Підстава: -
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