
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 29   від  17.03.2016                   
1. Замовник. 

1.1. Найменування:  Одеська національна академія харчових технологій. 

1.2. Код за ЄДРПОУ:  02071062. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Канатна, 112, к. 112,  Одеська  область, м.Одеса, 

Приморський район, 65039. 

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): Троскот Людмила Георгіївна, 

провідний спеціаліст відділу матеріально-технічного постачання і  конкурсних торгів, 

Україна, м. Одеса, вул. Пастера, 29, к.239, 65082, тел./факс: (048) 723 04 88, 

ludmila.abdc@gmail.com. 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування: обробляння та розподіляння води трубопроводами - за кодом ДК 

016:2010 – 36.00.2 розподілення питної води – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 65111000-4 

(централізоване водопостачання). 

 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 145670,3 куб.м. 

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

Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 112, 65039 

Україна, м.Одеса, вул. Новосельського, 64, 65029 

Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 128, 65039 

Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 106, 65039 

Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 104, 65039 

Україна, м.Одеса, вул. Гоголя, 4, 16, 65082 

Україна, м.Одеса, вул. Градоначальницька, 24, 65029 

Україна, м.Одеса, вул. Пастера, 29, 65082 

Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 114, 65039 

Україна, м.Одеса, вул. Левітана, 46а, 65088 

Україна, м.Одеса, вул. Тіниста, 9/11, 65009 (п’ять об’єктів)  

Україна, м.Одеса, вул. Радісна, 9, 65076 

Україна, м.Одеса, вул. Краснова, 8, 65059 

Україна, м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 12, 65003 

Україна, с. Чорноморка, вул. З. Космодем'янської, 1/3, 65037 
 

 



 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2016 р. 

 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі: www.onaft.edu.ua. 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 

08.02.2016 р.,   № 25( 08.02.2016 ), № 033032. 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  

08.02.2016 р.,   № 25( 08.02.2016 ), № 033032/1. 

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: 15.02.2016 р. № 30  (15.02.2016),  № 041057.  

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 

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

закупівель: 17.03.2016 р. № 52  (17.03.2016),  № 077748.  

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

02.02.2016 р. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 02.02.2016 р. 15 год.,         

м. Одеса, вул. Канатна, 112, к. 112. 

 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 

821581,00грн. з ПДВ. 
(цифрами) 

Вісімсот двадцять одна тисяча п’ятсот вісімдесят одна гривня 00коп. з ПДВ. 
                                (словами) 

 

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю „ІНФОКС” в особі філії 

„ІНФОКСВОДОКАНАЛ”. 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:  

26472133. 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Басейна, 5, м.Одеса, 65039, тел. (048) 

705-56-51. 

 

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

закупівлю: 16.03.2016 р. 

821581,00грн. з ПДВ. 
(цифрами) 

Вісімсот двадцять одна тисяча п’ятсот вісімдесят одна гривня 00коп. з ПДВ. 
                                (словами) 

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": Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії  та не визначає 

перелік документів, що підтверджують подану учасником інформацію відповідно до 

пункту 2 частини третьої статті 16 Закону «Про здійснення державних закупівель». 

 



 

11. Інша інформація: переговорна процедура закупівлі згідно п.2 ч.2 ст.39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VІІ від 10.04.2014 р. зі змінами 

та доповненнями. 

Дата акцепту: 10.02.2016 року 

 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

 

Троскот Л.Г., провідний спеціаліст відділу МТП та КТ,  

заступник голови   
(прізвища, ініціали та посада) 

                                                                       

Ашкарев В.М., інженер штабу ЦЗ     
(прізвища, ініціали та посада)                                                         

 

Бородіна Л.В., заступник головного бухгалтера 

 (прізвище, ініціали та посада)                                                                     

 

Казанцева Н.А., начальник відділу охорони праці та БЖД  
(посада, прізвище, ініціали)                                                                                   
 

Михайлова В.Л. , начальник юридичного відділу 
( прізвище, ініціали  та  посада)                                                                      

 

Хобін В.А., директор навчально-наукового центру 

 інформаційних технологій      
(прізвище, ініціали та посада)                                                                      

 

Осипова І.В., начальник планово-фінансового відділу 
( прізвище, ініціали та посада) 

                                                                      

Улановська Л.І., провідний економіст 
(прізвище, ініціали та посада) 

 

                                                                      

Бордун І.О., фахівець відділу  

МТП та КТ, секретар комітету  

з конкурсних торгів   
         (прізвища, ініціали та посада) 
 

 

Голова комітету  

з конкурсних торгів            Мосієнко Г.А.              _______________  

         (прізвище, ініціали)         (підпис) М. П.  

 


