
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства

Номер бюлетеня: 216 (20.03.2015) від 20.03.2015р. економічного розвитку
Номер оголошення У бюлетені: 091281 і торгівлі України

15.09.2014 N1106
ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування.

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврійського 
державного агротехнологічного університету»

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26181890
1.3. Місцезнаходження.

72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, будинок 44
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.

35218014002274; 35223214002274; 35220314002274 
Мелітопольське ГУДКСУ в Запорізькій області, МФО 813015.

1.5. 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).
Мельник Олександр Васильович, завідувач з НВП, 72312, Запорізька область, 
м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 44, контактні телефони : 
(0619) 42-04-08, (0619) 42-04-05, (0619)42-03-30; е-шаіі: у$р.тк.і(1аііі@уашіех.иа

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 
534 350,66 грн.(П’ятсот тридцять чотири тисячі триста п’ятдесят грн. 66 коп.)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.
У!ір-тк-(і1а(и.а(.иа

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. 35.30.1 ДК 016:2010

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

412,15 Гкал, пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

72312, Запорізька область, м. Мелітополь
проспект Б. Хмельницького, будинок 44 
проспект Б. Хмельницького, будинок 57

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2015р.-31.12.2015р.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»,
72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Луначарського, 61 
(0619) 44-06-40, (0619) 44-06-41

6. Інформація про ціну пропозиції, оплата згідно тарифів, 
на суму 534 350,66 грн. у т. ч. ПДВ -  89 058,44 грн.
(П’ятсот тридцять чотири тисячі триста п’ятдесят гривень 66 копійок в т. ч. ПДВ -  
Вісімдесят дев’ять тисяч п’ятдесят вісім гривень 44 копійки)

7. Умова застосування переговорної процедури.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 

зі змінами а саме: відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 
відповідному ринку, внаслідок дого договір про закупівлю може бути укладено лише з 
одним п о стач ал ь н и к ом ^ ^ ^ Ь ^ ^ д^  при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація „ 
контактні телефони: І9) 42-04-05,42-03-30 ґ

Голова кол і^  їЙвС Г ^ ^ О ^ 1 С с ( (  < Г Мельник

0972567572 Лаврененко 
Секретар комітету з кої

( підпис) М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Номер бюлетеня: 216 (20.03.2015) від 20.03.2015р.
Номер оголошення у бюлетені: 091361

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

1. Замовник.
1.1. Найменування.

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврійського 
державного агротехнологічного університету»

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26181890
1.3. Місцезнаходження.

72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, будинок 44
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.

35218014002274; 35223214002274; 35220314002274 
Мелітопольське ГУДКСУ в Запорізькій області, МФО 813015.

1.5. 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).
Мельник Олександр Васильович, завідувач з НВП, 72312, Запорізька область, 
їй. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 44, контактні телефони : 
(0619) 42-04-08, (0619) 42-04-05, (0619)42-03-30; е-шаіі: узр.тк.і<1а*и@уапсІех.иа

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 
124 430,76 грн.(Сто двадцять чотири тисячі чотириста тридцять грн. 76 коп.)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. 35.11.1 ДК 016:2010

Енергія електрична (постачання електричної енергії) (35.11.10-00.00).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

204 000 кВт.год , енергія електрична (постачання електричної енергії).
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

72312, Запорізька область, м. Мелітополь
проспект Б. Хмельницького, будинок 44 
проспект Б. Хмельницького, будинок 57

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.03.2015р.-31.12.2015р.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
Відкрите акціонерне товариство «Запоріисжяобленерго» Мелітопольський міський 
Район електричних мереж
72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, буд. 15 
(0619) 42-20-43, (0619) 42-23-65

6. Інформація про ціну пропозиції, оплата згідно тарифів, 
на суму 124 430,76 грн. у т. ч. ПДВ -  20 738,46 грн.
( Сто двадцять чотири тисячі чотириста тридцять гривень 76 копійок в т. ч. ПДВ -  
Двадцять тисяч сімсот тридцять вісім гривень 46 копійок )

7. Умова застосування переговорної процедури.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»,

У8р-тк-і<1аіи.аі.иа



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України

• 15.09.2014 N 1106
Вхідний № 15034\УХЗ 12280 
Номер бюлетеня: 216 (20.03.2015) від 20.03.2015 р 
Номер оголошення №091361

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування.

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету».

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26181890

1.3. Місцезнаходження.
*

72312, Запорізька область, місто Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, будинок 44

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, 
посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного 
зв'язку, електронна адреса).

Мельник Олександр Васильович, завідувач з НВП
72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, 6.44, 
тел./факс (0619) 42-03-30,42-04-08, 42-04-05; е-шаіі: У8р.тк.і<1аіи@уашіех.иа

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі. 17.03.2015 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.

Код ДК 016:2010 - 35.11.1 Енергія електрична (постачання електричної енергії) 
(35.11.10-00.00).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 204 000 кВт.год. 

енергія електрична (постачання електричної енергії).

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

72312, Запорізька область, місто Мелітополь 
проспект Б.Хмельницького, будинок 44, 
проспект Б.Хмельницького, будинок 57.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.03.2015р.-31.12.2015р.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» Мелітопольський міський 
район електричних мереж.

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00130926.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс.

72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, буд. 15 
(0619) 42-20-43, (0619) 42-23-65



4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до н. 2 ч. 2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 

зі змінами а саме: відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 
відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 

процедури закупівлі.

Для забезпечення протягом 2015 року коледжу енергією електричною, недопущення 
погіршення умов навчання студентів та умов праці робітників, а також для збереження 
цілісності електричних мереж, враховуючи, що послуги з постачання енергії електричної за 
вказаними адресами в м. Мелітополі надаються лише однією організацією, а саме 
Відкритим акціонерним товариство «Запоріжжяобленерго» Мелітопольський міський 
район електричних мереж, не укладення договору на постачання вище зазначених послуг 
може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків.

ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» необхідно укласти договір з Відкритим 
акціонерним товариство «Запоріжжяобленерго» Мелітопольський міський район 
електричних мереж на постачання енергії електричної.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-УІІ. 
Перелік суб’єктів природних монополій.
Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» Мелітопольський міський 

район електричних мереж займає монопольне (домінуюче) становище як суб’єкт 
природної монополії на ринку енергії електричної, постачання електричної енергії в 
територіальних межах м. Мелітополь ( в межах території, на якій розташовані діючі мережі). 
В зв’язку з чим було включено до Переліку суб’єктів природних монополій в Запорізькій 
області.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України

• 15.09.2014 N 1106
Вхідний № 15034ЧУХЗ12193 
Номер бюлетеня: 216 (20.03.2015) від 20.03.2015 р 
Номер оголошення № 091281

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування.

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету»

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26181890

1.3. Місцезнаходження.

72312, Запорізька область, місто Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, будинок 44

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по 
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв'язку, електронна адреса).

Мельник Олександр Васильович, завідувач з НВП
72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, 6.44, 
тел./факс (0619) 42-03-30,42-04-08, 42-04-05 е-таіі: у8р.тк.ї(іа*и@уаіі(1ех.иа

1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі. 17.03.2015 р.

2. Інформація про предмет закупівлі,

2.1. Найменування предмета закупівлі.

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1 - пара та 
гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 412,15 Гкал. 

пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.

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

72312, Запорізька область, місто Мелітополь 
проспект Б.Хмельницького, будинок 44, 
проспект Б.Хмельницького, будинок 57

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2015р.-31.12.2015р.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі».

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 05541114.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс.

72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Луначарського, 61 
(Мі 1 44-П6-4П. ҐП61 <П 44-ПЙ-41



4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», зі 
змінами а саме: відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 
відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 
одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі.

Для забезпечення протягом 2015 року коледжу парою та гарячою водою, недопущення 
погіршення умов навчання студентів та умов праці робітників, а також для збереження 
цілісності теплових мереж, враховуючи, що послуги з постачання пари та гарячої води за 
вказаними адресами в м. Мелітополі надаються лише однією організацією, а саме 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі», не 
укладення договору на постачання вище зазначених послуг може призвести до 
негативних соціальних процесів та небажаних наслідків.
ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» необхідно укласти договір з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» на постачання пари та 
гарячої води.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі.

Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» займає 

монопольне (домінуюче) становище як суб’єкт природної монополії на ринку 
транспортування теплової енергії в територіальних межах м. Мелітополь ( в межах 
території, на якій розташовані діючі мережі), в зв’язку з чим було включено до Переліку 
суб’єктів природних монополій в Запорізькій області,


