
ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 2 від 24 березня 2016р. 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Національний університет «Острозька академія» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22554101 
1.3. Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, 35800 
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, e-mail): 

Мельиичук Наталія Миколаївна - помічник ректора з АГД; 
вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл. (фінансово-економічний відділ); 
тел./факс: (03654) 23454; 
e-mail: finvid@oa.edu.ua; 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування: код 35.11.10-00.00 - енергія електрична (35.11.1 Електрична енергія 

(09310000-5 Електрична енергія. Електрична енергія. Енергія електрична), 35.11.10-00.00) 
-1300000 кВт/год; 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: - 1300000 кВт/год 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: об'єкти замовника 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2016 рік. 
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). 
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 09.03.2016р., -
№068865, "ВДЗ" №45(09.03.2016); 

3.3. Дата оприлюднення і номер обірунтуванпя застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 09.03.2016р., 
№068865/1; 

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель: 11.03.2016р., №071506, "ВДЗ" №47(11.03.2016); 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
24.03.2016., №0840958, "ВДЗ" № 57(24.03.2016); 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 04,03.2016р. 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 04.03.2016р., 12.00 год, м. 

Острог, вул. Семінарська, 2. 
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 1634990грн.(з ПДВ) (Один 

мільйон шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто грн.)(з ПДВ). 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
7.1. Найменування: ПАТ «Рівнеобленерго» 
7.2. Код за ЄДРПОУ: 05424874 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Князя Володимира, 71, м. Рівне, 33013, 

тел.:(0362) 694-298, факс: 694-247 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 

22.03.2016р., 1634990 грн.(з ПДВ) (Один мільйон шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот 
дев'яносто грн.), в т.ч. ПДВ - 272498 грн. 33 коп.(Двісті сімдесят дві тисячі чотириста 
дев'яносто вісім грн. 33 коп.); 

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 
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кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" (2289-17): 

наявне відповідне обладнання га матеріально-технічна база; 
наявні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 
наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про 

рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за 
кредитами). 

11. Інша інформація: відсутність конкуренції для ПАТ «Рівнеобленерго» в межах 
Рівненської області визначається з технічних причин та спеціальних вимог на постачання 
електричної енергії. ПАТ «Рівнеобленерго» є спеціалізованим підприємством, яке 
являється природнім монополістом з передачі та постачання електроенергії в межах 
обслуговуваної території. 

12. Склад комітету конкурсних торгів: 

Н.М. Мельничук - помічник ректора з АГД — голова комітету з конкурсних торгів; 
А.О.Філіігєв - доцент, кандидат юридичних наук - заступник голови комітету з 
конкурсних торгів; 
А.В. Марченко - заступник головного бухгалтера — член комітету з конкурсних торгів; 
Н.О. Котляренко - провідний бухгалтер — член комітету з конкурсних торгів; 
А.Ф. Новак - економіст — секретар коміте 

Голова комітету з конкурсних торгів 


