
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України №  1106 від 15.09.2014р,

З В І Т
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№  1 від «14» березня 2016 року

1. Замовник.
1.1. Найменування. Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету
1.2. Код за ЄДРПОУ. 01355656

1.3. Місцезнаходження. вул.Чапаєва, 6, м.Житомир, 10029
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). 
Охрімчук Наталія Іванівна -секретар комітету з конкурсних торгів БКЖНАЕУ, тел. (0412) 22-27-62, 
факс(0412)22-27-62, emair.ecos@znau.edu.ua
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Пара та гаряча вода. Послуги з постачання пари та гарячої води. Д К  016:2010, код 35.30.1

Д К  021:2015, СРУ 2008, код 09324000-6
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 230,75 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 10008, м. Житомир вул. Чапаева, 6, БКЖНАЕУ
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 1 січня по 31 грудня 2016року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної 
процедури закупівлі.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб- 
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 12.02.2016р., оголошення № 040285, ВДЗ № 29(12.02.2016) від
12.02.2016р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб- 
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 12.02.2016р., оголошення № 040285/1, ВДЗ № 29(12.02.2016) 
від 12.02.2016р.
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. 17.02.2016р., 
оголошення № 045289, ВДЗ № 32(17.02.2016) від 17.02.2016р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної 
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 10.03.2016, оголошення № 070993, ВДЗ № 46 від 
10.03.2016року
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 11.02.2016р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 12.02.2016р., БКЖНАЕУ, 10008, м. Житомир, вул. 
Чапаева, 6
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

1 604 180.00 грн.. з ПДВ. (  Один мільйон шістсот чотири тисячі сто вісімдесят гоп. 00 коп.. з ПЛВ )
(цифрами) (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03344065
13. Місцезнаходження, телефон, телефакс.10005, м. Житомир вул. Київська 48, тел/факс (0412) 47-19-30
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 09.03.2016, сума за договором 
1 604 180,00 грн.. з ПЛВ. < Один мільйон шістсот чотири тисячі сто вісімдесят грн. 00 коп., з ПЛВ.)

(цифрами) (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".Учасником надано всі документи згідно ст.. 16 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель»
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Поліщук Андрій Юрійович, заступник директора - голова комітету БКЖНАЕУ;
Охрімчук Наталія Іванівна,, гол. бухгалтер - секретар комітету БК ЖНАЕУ; 

члени комітету: Степанчук Артем Вікторович, Орлова Людмила Григорівна, Палій Віталій Петрович

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з

Затверджено протоколом засідання комітету 
з конкурсних торгів ЖНАЕУ від «14» березня 2016 року

Голова комітету з конкурсних торгів БК ЖНАЕУ Ю.А.Поліщук
Секретар комітету з конкурсних торгів БК ЖНАЕУ 1 Н.І.Охрімчук

mailto:emair.ecos@znau.edu.ua


Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України №  1106 від 15.09.2014р.

З В І Т
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№  2 від «14» березня 2016 року

1. Замовник.
1.1. Найменування. Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету
1.2. Код за ЄДРПОУ. 01355656
1.3. Місцезнаходження. 10026, м. Житомир вул. Чапаева, 6, БКЖНАЕУ
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). 
ОхрімчукЛюдмила Іванівна -секретар комітету з конкурсних торгів БКЖНАЕУ, тел (0412) 22-27-62, 
факс(0412)22-27-62, email:ecos@znau. edu. иа
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Енергія електрична. Д К  016:2010, код 35.11.1

Енергія електрична Д К  021:2015, CPV 2008, код 09310000-5
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 363 580,0 кВтХгод.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 10029, м. Житомир вул. Чапаева, 6, БКЖНАЕУ
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 1 січня по 31 грудня 2016 року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної 
процедури закупівлі.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб- 
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 11.02.2016р., оголошення М 038891, ВДЗ № 28(11.02.2016) від
11.02.2016р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб- 
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 11.02.2016р., оголошення № 038891/1, ВДЗ № 28(11.02.2016) 
від 11.02.2016р.
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. 17.02.2016р., 
оголошення № 045286, ВДЗ № 32(17.02.2016) від 17.02.2016р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної 
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 10.03.2016р., оголошення № 070984, ВДЗ № 46 від 
10.03.2016року
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 10.02.2016р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 11.02.2016р., кабінет заступника директора БК 
ЖНАЕУ, 10029, м. Житомир, вул. Чапаева, 6
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

430 220,00 грн.. з ПДВ_______ < Чотириста тридиять тисяч двісті двадиять гоп. 00 коп.. з ПДВ.)
(цифрами) (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Житомирський РЕМ П АТЕК «Житомиробленерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 26392658
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.10008, м. Житомир 3-й провулок Селецький,2, тел/факс (0412) 40-95-20
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 09.03.2016, сума за договором

430 220.00 грн.. з ПДВ________(  Чотириста тридиять тисяч двісті двадиять грн. 00 коп.. з ПДВ.)
(цифрами) (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".Учасником надано всі документи згідно ст.. 16 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель»
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Поліщук Андрій Юрійович, заступник директора - голова комітету;
Охрімчук Наталія Іванівна, гол. бухгалтер - секретар комітету; 

члени комітету: Степанчук Артем Вікторович, Орлова Людмила Григорівна, Палій Віталій Петрович

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Затверджено протоколом засідання комітету 
з конкурсних торгів ЖНАЕУ від «14» березня 2016 року

Голова комітету з конкурсних торгів БК ЖНАЕУ f А.Ю Поліщук
Секретар комітету з конкурсних торгів БК ЖНАЕУ Л.І.Охрімчук


