ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
№ 1 від «16» лютого 2012 року
1. Замовник:
1.1. Найменування: Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН
України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05420497
1.3. Місцезнаходження: вул. Рози Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114.
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)
Артьомова Олена Павлівна; заступник голови комітету з конкурсних торгів,
провідний інженер; вул. Рози Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114; номер телефону: (062)
342-75-52, факс: (062) 311-52-27, (062) 342-90-18; e-mail: kkt@fti.dn.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Національна академія наук України, код за ЄДРПОУ – 00019270
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування: код-41.00.2, послуги з розподілу води (водопостачання – 30000 м3
та водовідведення – 30000 м3)
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: водопостачання – 30000 м3 та
водовідведення – 30000 м3
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: за адресою
замовника.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного
учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація
про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). www.fti.dn.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в
одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України.
26.12.2011 р., № 239196, ВДЗ № 154(600).
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в
одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань
державних закупівель Міністерства економіки України. —
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в
одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 26.12.2011р.
№239196/1.
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованому в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 04.01.2012 р.,
№009821, ВДЗ №2(604).
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому
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виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки
України. 06.02.2012 р., № 057750, ВДЗ № 16(618).
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному
виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України. —
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
05.12.2011 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 12.12.2011 р., 14-00,
вул.Щорса, 110, м. Донецьк, 83114
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 285480,00 грн. (двісті
вісімдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.).
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. КП «Донецькміськводоканал».
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 03361477
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. Щорса, 110, м. Донецьк, 83114,
тел.:(62) 305-74-66, тел./факс.: (62) 381-94-03.
9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ)31.01.2012 р. на суму 285480,00 грн. (двісті вісімдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят
грн. 00 коп.).
10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного
учасника (якщо таке мало місце). —
11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Наявність обладнання та матеріально-технічної бази – на балансі КП
«Донецькводоканал» знаходяться 8 водопровідних вузлів загальною потужністю 1136
тис.м3/доб, підкачувальні насосні станції, 3137,52 км водопровідних мереж, головна
каналізаційна насосна станція потужністю 475 тис.м3/доб, очисні споруди та каналізаційні
мережі; існують служби для оперативного усунення аварійних ситуацій та аварійні
диспетчерські; працює хіміко-бактеріологічна лабораторія для контролю якості води та
стічних вод; створена ремонтно-механічна служба.
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
– загальна чисельність працівників підприємства складає 2398 осіб, середній вік працівників
– 43-45 років, наданням послуг займаються працівники у кількості – 761, з яких робочих 715,
інженерно-технічних працівників 46; переважна кількість працівників працює на
підприємстві більше 15 років.
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів –
станом на 01.11.2011 р. Комунальним підприємством «Донецькводоканал» укладено з
підприємствами та організаціями 9453 договорів про надання послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення стічних вод, з них у 2011 році – 627 договорів. Є в
наявності перелік споживачів із зазначенням номерів договору та контактних номерів
телефону.
Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості
за кредитами) – надані баланс на 30.09.2011 р. (форма №1), звіт про фінансові результати за 9
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місяців 2011 р., звіт про рух грошових коштів за 2010 р., довідка з обслуговуючого банку про
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами ПАТ «Укрсоцбанк».
12. Інша інформація.
Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відсутність конкуренції (у
тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені,
виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому
альтернативи (згідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
від 01.06.2010 р. № 2289-VI).
КП «Донецькміськводоканал» на ринку надання послуг із централізованого
водопостачання та водовідведення у м. Донецьк в межах території, що обслуговується
належними йому водопровідними та водовідвідними мережами, відноситься до суб’єктів
природних монополій у сфері надання цих послуг.
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна Національної академії наук
України співпрацює з КП «Донецькміськводоканал» щодо водопостачання та водовідведення
з 1971 р.
На підставі вищезазначеного Донецькому фізико-технічному інституту ім.О.О.Галкіна
Національної
академії
наук
України
необхідно
укласти
договір
з
КП
«Донецькміськводоканал» на водопостачання в обсязі 30 000 куб. метрів та водовідведення в
обсязі 30 000 куб. метрів на період січень – грудень 2012 р.
13. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з
конкурсних торгів):
Ракітянський О.І. -заступник директора з загальних питань, голова комітету
Артьомова О.П.
-провідний інженер, заступник голови комітету
Коваленко Л.П.
-завідуюча відділом, секретар комітету
Макмак І.М.
-завідувач відділом, член комітету
Казакова Л.О.
-провідний інженер, член комітету
Долгопольська Н.М.-заступник головного бухгалтера, член комітету
Каменєв В.І.
-в.о. заступника директора з наукової роботи, член комітету

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора з загальних питань,
Ракітянський Олексій Іванович
_________________________________
(підпис, М. П.)

3

