ЗВІТ
про результати проведения процедур відкритих і двоступеневих торгів та
попередньої кваліфікації
№ 32 від 18.03.2016р.
1. Замовник.
1.1.1 Іайменування: Одеська національна академія харчових технологій.
1.2. Код за ЄДР1ЮУ: 02071062.
1.3. Місцезнаходження: вул. Канатна, 1/2, Одеська область, м. Одеса,
65039.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, помер телефону та
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна
адреса): Троскот Людмила Георгіївна, провідний спеціаліст відділу матеріальнотехнічного постачання і конкурсних торгів, вул. Дворянська, 1/3, к.239, м.Одеса,
65082, тел./факс: (048) 723 04 88, ludmila.abdcfctgmail.com.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру
закупівлі.
2.1.1 Іайменування.
2.2. Код за СДР1ІОУ.
2.3. Місцезнахо;їжспня.
2.4. І Іайменування та код за СДР1 ЮУ головного розпорядника коштів.
3. І Ірсдмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: газ природний, скраплений або в
газоподібному стані - за кодом ДК 016:2010
06.20.1 [природний газ
за кодом
CP V за ДК 021:2015
09123000- 7 (природний газ)].
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 34,953
тис. куб.м.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Україна, м.Одеса. вул. Канатна, 112. 65039
Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 116, 65039
Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 106, 65039
Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 104, 65039
Україна, м.Одеса. вул. Тіниста, 9/11, 65009 (два об'єкти)
Україна, м.Одеса, вул. Радісна, 9, 65076
Україна. м.Одеса, вул. Краснова. 8, 65059
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом
2016 року.
4. І Іроцедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась
інформація про закупівлю: www.onaft.edu на.
5.2. Дата оприлюднення і помер оголошення про проведення процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: №037988, ВДЗ №28(11.02.2016) від 11.02.2016р.

5.J. Дата оприлюднення га номер повідомлення про акцепт пропозиції
конкурсних і ортів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№079307, ВДЗ№53(18.03.2016) від 18.03.2016р.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою
укладено договір про закупівлю: 6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції
конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: жодного.
6.2. І Іайменуваппя/прізвище, ім'я, по батькові.
6.3. Код за СДР1 ІОУ/ресстраційпий номер облікової картки платника
податків.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Сірок подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 16.03.2016р. до
10 .юд. 00 хв.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 16.03.2016р. о
14 год. 00 хв.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: жодної.
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етані (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. І І,іна кожної пропозиції конкурсних торгів.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх
відхилення.
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. І Цпи пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

(цифрами і словами)1

найвища ціпа пропозиції конкурсних торгів

Цифрами і словами)'

ціпа акцептованої пропозиції конкурсних торгів

( Щ 1 фрами

і словами)'

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
9.2. Код за СДРНОУ/рссстраційний номер облікової картки платника
податків.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживания (для
фізичної особи), телефон, телефакс.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю.
1 1. Підстави для прийняття рішення про неукладения договору про закупівлю
(якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення: 16.03.2016р.
12.2. І Іідстави: абз. 5 ч. I cm. ЗО Закону України «Про здійснення державних
закупівель» - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність
установленим
законодавством
вимогам
документів,
що
підтверджують
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та
наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням
відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям
відповідно до статті 16 Закону.
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям
в і д п о в і д н о до статті 16 Закону.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені
статтею 17 Закону.
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
с таттею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Да та та помер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, па який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з
учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обгрунтування застосування скороченої
процедури, інформація про субпідрядників).
16. Склад комі тету з конкурсних торгів:

Інженер штабу Ц і Лшкарев В.М.
Заступник головного бухгалтера Бородіна JJ.ll
Начальник відділу охорони праці та П)КД Казанцева II.Л.
Начальник юридичного відділу Михайлова B.J І.
Директор навчально-наукового центру інформаційних технологій Хобін

В. А.

Начальник планово-фінансового відділу Осипова І. В.
Провідний економіст Улановська J 1.1.
Секретар комітету з конкурсних торгів,

Бордун І О.

Троснот

Л.Г.

